
 

 
 

 
Referat Bestyrelsesmøde

 
Tidspunkt: 27. november 2013 
 
Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Claus, Jesper 
Afbud: Ole Ø,  
 
Referent: Flemming 
 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarlig 

Sidste referat Ingen bemærkninger  

Møde m/EM Flemming fremlægger oplæg. Steen ønsker tilføjet at vi bør 
spørge til uddybning, da der ikke altid er dybt nok. ABBR er i 
2014 i Pinsen 7+8. juni 2014. Afklar holdning omkring eventuel 
bådudstilling i 2014. Bed om uddybning vedr. 
Spejderarrangement i 2014. Vi har muligvis ikke sørget for at 
maling af toilet ombord på ”Mette”. Hvad er status omkring 
sportsredskaber på de grønne områder. 

Flemming 

Båken/hjemmeside Claus nedsætter et udvalg, hvori han selv deltager. Udvalget 
udarbejder et konkret forslag til nye hjemmeside. I udvalgets 
arbejde indgår tillige en plan for Båkens overgang fra 
papirbaseret til digital version, som introduceres når vi er klar, 
senest næste sommer.  

Claus 

Sejlsportsligaen  Egå Sejlklub er en del af den nyetablerede Sejlsportsliga i 2014. 
Kirsten indkalder til informationsmøde om Sejlsportligaen. Mødet 
afholdes snarest muligt, dels for at orientere, dels for at løje 
interessen for deltage i ligaen. 

Kirsten 

Øl-automat Strømforbruget i den nuværende automat er af ekstern rådgiver 
anslået til kr. 5.000-8.000 årlig, og de penge vil vi gerne forsøge 
at spare. Derfor er der forslag om udskiftning af ølautomat. Vi 
nedlægger automaten i 2014 og erstatter den med en løsning, 
hvor øl og sodavand tages i køleskabet og at man selv lægger 
penge i en pengekasse.  
Hængelås med C-nøgle sættes på køleskabet.  

Claus 
 
 
 
 
 
 

Bordet rundt Samarbejde med øl/vand-leverandør overvåges, og det tages til 
efterretning, at der oplevelse visse udfordringer med den nye 
leverandør. 
Mads gennemgår nye tanker om annoncering af Sejlerskolen, og 
får inspiration bordet rundt. Mads har frie hænder til genopbygge 
Sejlerskolen. 
ES har i samarbejde med KDY budt på ORC Worlds i 2016. 
Praktisk skal arrangementet afvikles fra Tuborg Havn. 
Endelig beslutning om værtsskab træffes på ISAFs årsmøde i 
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efteråret 2014. 
Foredrag om Østersøen rundt trak over 50 deltagere. 
Viseaften er næste arrangement – se hjemmesiden. 
2 Laser Weekends er afholdt med stor succes. Næsten alle vore 
Laser-sejlere drager inden længe til Gran Canarie – stævne + 
træning. 
Vintertræning for Optimist hver søndag, efterfulgt af 
familiesvømning på Sølystskolen. 
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