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Referat fra FU møde 20. oktober 2020 

Til stede:  Peter Juul, Klaus Madsen, Flemming Rost, Anne Juul, Michael Aakjer Nielsen 

Fraværende: Ingen 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

1. Nye vedtægter, gennemgang af høringssvar og revision af vedtægtsforslaget 

Høringssvarene blev gennemgået og udkastet til nye vedtægter blev tilrettet. Svar på hvert hørings-

svar udarbejdes og sendes til afsenderne af høringssvarene. 

 

Hvordan og hvornår præsenterer vi forslag til vedtægter 

De nye vedtægter udsendes sammen med indkaldelse til ordinære generalforsamling, når den kan af-

holdes. 

 

2. Praktiske forslag vedr. afstemning den 3., 4. og 5. november 

Peter og Anne laver stemmesedler og stemmeurner til brug for afstemningen.  

 

Flemming laver print af medlemsliste, til brug for afkrydsning ved udlevering af stemmesedler 

 

Flemming laver aftale med klubbens to revisorer om at mindst en af dem møder op den 5. november 

umiddelbart efter afslutning på afstemningen og overvære optælling af stemmerne. 

 

Klaus påtænker at være i klubhuset alle tre aftener og står til rådighed for forklaring og svar på skurets 

konstruktion og bygning af det. Endvidere vil Klaus få produceret nogle planer for skuret som hænges 

op i klubhuset. 

 

FU deles om at sidde i klubhuset på de tre afstemningsaftener. 

 

3. Opfølgning på møde med Egå Marina 

FU havde den 6. oktober et meget konstruktivt møde med havnemester Lars og marinaens nye besty-

relsesformand Jørgen Lokdam. Marinaen fortalte om de udviklingstanker havnen har, med sigte på at 

tiltrække flere mennesker til havnearealerne. Egå Sejlklub inddrages i relevant omfang i denne plan-

lægning og gennemførelse og vil løbende blive holdt orienteret om processerne.  

 

Endvidere blev forskellige samarbejdsmuligheder drøftet, herunder kursusaktiviteter, lån af arealer til 

fremtidige aktiviteter i sejlklubben mv. 

 

4. Opfølgning på skur 

Klaus har haft projektet til 3. partskontrol ved det ingeniørfirma som nu er bosidende på havnen, og 

som vederlagsfrit havde tilbudt sin hjælp hertil. Denne 3. partskontrol medførte nogle få justeringer, 

herunder etablering af en ekstra flugtvej fra loftarealerne på skuret. Klaus opdaterer projektet, som 

ikke ændre på overslaget for skuret.  

 

Projektet bliver klar til gennemførelse medio november, herunder også med mobilisering af den frivil-

lige arbejdskraft, såfremt medlemmerne godkender byggeriet jf. punkt 2.  

 

5. Nye skolebåde 

Der arbejdes med forskellige finansieringsmuligheder i forbindelse med køb af endnu 1-2 skolebåde. 

Der er ikke nogen afklaring endnu.  
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6. Hjemmeside 

Ole Lundskov og Peter arbejder med en ny template og dermed modernisering af klubbens hjemme-

side, som giver flere muligheder layout- og funktionsmæssigt. Endvidere vil en ny template gøre frem-

tidige opdateringer nemmere at gennemføre.  

 

7. Fremtidig bestyrelse og bemanding af udvalg 

Idet det ikke er muligt at afholde generalforsamling i november som oprindeligt planlagt, vil den nuvæ-

rende bestyrelse og FU fortsætte arbejdet for klubben frem til Coronasituationen tillader en sikker af-

holdelse af en generalforsamling. 

 

I den mellemliggende tid vil FU arbejde videre med organisering i klubben jf. den information der har 

været på hjemmesiden.  

 

Anne Juul har accepteret at indgå i den fremtidige bestyrelse, såfremt denne opnår valg på den kom-

mende generalforsamling. Af den grund vil Anne allerede nu indgå i kommende FU møder. 

 

8. Eventuelt 

Servicering af RIBs 

Flemming får lavet aftale med Saildirect.dk i Kolding om servicering af klubbens RIBs. Serviceringen 

vil blive gennemført på Egå Marina, således at RIB’sene ikke skal transporteres til Kolding. 

 

9. Næste møde 

Der er ikke aftalt nye bestyrelsesmøder og FU møder. Michael fremsender forslag til mødedatoer til 

FU. 

 


