
 
 

 
 

 

Tidspunkt:  Onsdag  22.03 2017 klokken 18.30 - 21.00  
 
Deltagere: Per Selmose, Ole Ø, Klaus, Kenneth, Karsten og Kirsten.  
 
Afbud: Per Selmose, Helle og Pernille. 
 
Referent: Kirsten 
 
 
B= til beslutning. D= til debat. 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarl
ig 

1. Godkendelse af 
referat fra sidst 

B) Ordstyrer: Karsten 

B) Referat fra 22.02 2017, godkendt. Lægges i rushfils af PS. 

Alle 

2. WS 18 Møde med WS18 team og ES 16.03.  

Samarbejdsgruppe: 

Sophie, Erik Bålkilde, Karsten, Klaus Natorp, Per Hjerild, Per Selmose, 

Erik Nielsen, Kenneth, Pernille, Jonas, Mogens Terp adspurgt om han kan 

finde en rep. I tur gruppen, Kirsten fortsat ES kontakt person for WS18. 

Godt møde med mange gode ideer og gennemgang af hvad skal være hvor 

plan. Debat af rollen som vært. WS18 forsøger at opliste hvilke roller det 

vil være godt af have ”ES besat”. 
 

 

KB KR 

3. Nyt fra udvalg 

Fast pkt 

- NFM: DS gf: Vi har nu et medlem i DS bestyrelse: Anne 

Skovbølling. 

- Fælles sejladskalender DS, se folder 

- Prioriterings katalog på sejlsport.dk 

- Kontingent: 99,60kr 

- Hædring af afgående DS bestyrelsesmedlemmer og Dan Ibsen! 

- Igen en del mudderkastning mod KR i Bådmagsinet, alle opfordres til 

at spørge Kirsten, ved interesse for emnet. 

- Kapsejlads: der mangler fortsat køkken ansvarlig til nogle aftener. 

Lørdagsfrokost holdet spørges. Evt bliver det simpel mad som 

bådholdet selv kan lave uden ansvarlig. 

- Aften om nye regler ved Martin Frislev 18.04. 

- Big Boat er åben for tilmelding. 

 

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde 



Klubhusudvalget: Ole og Klaus sender ansøgning til Energiselskab om 

nye vinduer til klubhuset. 

- Ann Grethe og Erik står for standerskifte. 

- Havnemesteren har fået koder til døren, så han kan udskrive 

adgang til døren. 

- Ole vil være en del fraværende i foråret. 

4. Jollehus 
renovering 
update 

Alt går fint. Færdig med køkken på fredag. Jollehuset arrangerer en speciel tak til 
malerholdet. 

KS 

5 
Bestyrelseskontakt  

 

Turudvalg – PS 
Seniorudvalg – KR, det drøftes om det fra kommende budget skal være et 
underudvalg under klubhuset. 

KR 

 
Næste møde:  19.04 kl 18.30 – 21.00 


