
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  11	  februar	  	  2013	  

Deltagere:	  	  JS,	  JF,	  	  CL,	  BBL,	  	  MR(referent)	  samt	  Søren	  Nielsen	  

Fraværende:	  	  JG,	  CE,	  SR	  

	  

Den	  første	  1,5	  time	  blev	  anvendt	  på	  at	  pakke	  breve	  med	  generalforsamlings	  indkaldelse	  og	  regnskab	  til	  
klubbens	  medlemmer.	  

Vedr.	  bestyrelsen	  og	  den	  kommende	  generalforsamling	  

Søren	  Nielsen(mangeårigt	  medlem	  af	  klubben	  og	  både	  jollesejler,	  kølbådssejler,	  sejlerskoleinstruktør	  m.v.)	  
var	  inviteret	  med	  til	  bestyrelsesmødet,	  	  da	  han	  indtræder	  i	  bestyrelsen	  i	  stedet	  for	  John	  Gunn,	  	  der	  p.g.a.	  
særlige	  omstændigheder,	  	  har	  ønsket	  at	  udtræde.	  

JF	  meddelte	  at	  Lene	  Dolris(aktiv	  pigesejler)	  ønsker	  at	  indtræde	  i	  bestyrelsen	  ved	  den	  kommende	  
generalforsamling	  for	  varetagelse	  af	  sejlerskolen.	  –	  Desuden	  har	  Alex	  Toxvig,	  Leif	  Nielsen,	  Kenneth	  
Swensson	  og	  Jens	  Peder	  Plough	  meddelt	  at	  de	  gerne	  vil	  deltage	  som	  instruktører.	  

	  

JF	  –	  Udvalg	  for	  vurdering	  af	  evt.	  ny	  trænings/klubbåd	  til	  FSK	  

JF	  vil	  informere	  om	  dette	  udvalgs	  arbejde	  på	  generalforsamlingen.	  

JF	  vil	  desuden	  informere	  om	  klubbens	  jubilæum	  og	  tage	  	  en	  ”føler”	  vedr.	  interesse	  for	  evt.	  særlige	  tiltag	  for	  
at	  fejre	  begivenheden.	  	  	  

	  

JS	  –	  Broens	  venteliste	  

JS	  har	  fået	  henvendelse	  fra	  et	  par	  af	  klubbens	  medlemmer	  der	  ønsker	  at	  bytte	  plads	  på	  klubbens	  venteliste	  
for	  bådplads	  ved	  klubbens	  bro.	  Efter	  en	  kort	  behandling	  i	  bestyrelsen	  var	  udmeldingen	  klar:	  Nej,	  man	  kan	  
ikke	  bytte	  plads	  på	  ventelisten.	  	  	  	  

Der	  blev	  desuden	  talt	  om	  brugerbetaling	  for	  EL	  ved	  broen.	  Holdningen	  er	  at	  vi	  som	  klub	  også	  skal	  spare	  på	  
energien	  og	  dermed	  på	  miljøet,	  -‐	  forskellige	  tiltag	  blev	  diskuteret,	  JS	  vil	  fremkomme	  med	  et	  forslag.	  	  

	  

JF	  –	  Børneattester	  

Der	  er	  nu	  ansøgt	  om	  nye	  børneattester	  og	  disse	  er	  nu	  begyndt	  at	  komme	  godkendte	  fra	  politiet.	  

	  



Bestyrelsens	  beretning/generalforsamlingen	  

CE	  opfordres	  til	  at	  sende	  input	  vedr.	  ungdomsarbejdet	  til	  BBL.	  

Diverse	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  d.	  4/3	  

Generalforsamling:	  6/3	  

MVH	  	  Morten	  Rohde	  

	  


