
 
 

 
 

 

Tidspunkt:   18.05 2016 klokken 19.00 - 21.00  
 
Deltagere: Peter Rose, Kirsten, Per Selmose, Niels, Pernille, Peter P, Steen, Ole Ø og Mads. 
 
. 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarl
ig 

1. Godkendelse af 
referat fra sidst 

Referat fra 20.04 2016: Godkendt  

2. RIB motorer Budget for RIB parken. 

Vedtaget som styringsredskab. Der gøres opmærksom på, at vi skal overveje, at 
vedligehold af trailerpark indregnes i budgettet. 

RIB Trailer trænger til vedligehold nu. 

PR 

4. Jollehus  Opvarmning af omklædning og varmt vand -  
Vi afventer at EM får de rigtige tal på banen og vi bliver så indkaldt til møde. 

PS 

5.  Vild med Vand 
og Bonedage 
m.m. 

Foldere ES: Kirsten spørger Claus Berno hvor langt den er. 
Foldere udvalg: Opti + Laser + Bone + sejlerskole, Steen prøver han han kan 
kopiere et lille antal. 
Bemanding: 
 - Kølbåde - PS 
- Opti - NA 
- Bone - KR 

PS/KR 

6. Tilbud til 

medlemmer uden 
egen båd 

Gastebørs til kapsejl virker. 
Der mangler noget der ligner til Tursejl. Kan vi bruge skolebådene, har vi brug for 
en turbåd i klubeje. Punkt til generalforsamlingen? 
Der skal tænkes i modeller der kan lægges på generalforsamlingen. 

Alle 
 
 
PS 

9. Booking af 
andre rum 
end store rum 
i klubhus. 

Så snart der er varme på alle rum i jollehuset er der ikke problem her.  
Goggelkalender for kontoret, oprettes af Ole Ø, ellers fortsætter vi uændret lidt 
nu. 

KR 

11. 
Højtaleranlæg 

Undersøges bedre før det tages til beslutning. Rose spørger kontakt om bud på 
sagen og pris. Pernille undersøger samme via sin kontakt. 

Rose 
Pernille 

12. 
Registrering 
af 
kompetencer i 
ES 

Steen og Kirsten prøver at lave et oplæg. KR 

13. Swip, Nr:30503151.  PR 

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde 



mobil pay Aftaler: 
Kan bruges til? Der laves afsnit til leveregler. 
Håndteres hvordan? Swip fortrækkes da det er nemmere og billigere end 
mobilpay. Vi reklamerer med Swip og vi har mobilpay. 
 

14. SUP Oprettes gerne som afdeling når nogen gerne vil stå for det. Ind til da som plask 
og leg. 

PS, NA 

15. Telt Ødelagt i blæsten før TORM. Vi opgradering ikke dette, vi har så nu kun 3 telte 
og nogen reservedele at bruge. 

 

18. 
Memorandum 
og www 

Udsættes. PS 

 
Næste møde: 15.06 2016  


