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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2. marts 2022 

Kl. 18.00 i bådhuset 
 

 

Mad: Jakob K.  
 

1. Referat fra sidste møde  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden Ok 

3. Status på økonomi – kasserer Ingen udmeldelser 
PT har 29 aktive betalt, heraf ét nyt medlem og 12 
passive 
Likviditet: 69.449 

4. Orientering fra formanden 
- ”liv i ladepladsen”  
- Workshop 3.2 – udvidelse lystbådehavn 
-  

KL orienterede 
-KL+Sanne N. deltog i nytårskur. Vi deltager I 
kulturnatten ligesom i 2021 
-Vi tror på havneprojektet tidshorisont 5-10 år... 
Jebsen har købt rettighederne til Fiskerihavnen 
- Vi beslutter at lave et fælles projekt med 
sejlklubben om ny flydebro til joller og kajakker i 
hullet ved det store slæbested. 
-KL og JK var til GF i havnen hvor vi er andelshavere 
med én bådplads 
 

5. Indkomne spørgsmål og forslag fra 
medlemmer 

- 

6. Opfølgning fra sidste møde:  
- Jakob og Marie-Louise ville se på mindre 

kajakker 

Der er indkøbt 4 nye kajakker ca. 50% rabat, så nu 
har vi 20 klubkajakker 

7. Opfølgning fra sidste møde: 
a- Arbejdsdag er gennemført. Ny dato? 
b- Male køkken væg og skabe er 

gennemført. Yderligere?  
c- Let væg ved indgang – i proces 
d- Ny lås til container. Pt. fungerer lås ok. 
e- Indkøb af mindre kajakker – Jakob, ML  

 

A: God dag med mange forbedringer. Bue har 
sorteret og ryddet op. Ingen nye datoer 
B: Meget flot 
C. Godkendt, vi satser på donerede materialer. SM 
får det godkendt i kommunen 
d. låsen er smurt og fungerer, men vi vil gerne have 
en lås hvor nøglen ikke kan tages ud førend der er 
låst. JK undersøger pris. 
e-Hvad er status på græsslå maskine (Svend?) 
 

8. Instruktørmøde – Kasper og Jakob 
- datoer for sommerskole  

Afholdt. De nye instruktører byder alle ind på at lede 
klubroninger, der er fordelt frem til og med juni. 
Afholdes nyt møde i løbet af sommer. 
Turene er åbne for indhold. 
JK og Jesper Y opretter torsdags teknik træning hver 
3. uge. 
Der er oprettet 3 dages overnatningstur i pinsen  
Flere er i støbeskeen 

- Sommerskole: to,fre,lø 30/6-2/7. KL er 
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tovholder 
 

9. Standerhejsning – dato? – flag? Vi køber ikke en stander i denne omgang. 
Men afholder ”sæsonstarts arr.” lørdag 9/4, KL er 
turleder og tovholder: 
Morgenmad kl. 8.00-9.30 kaffe og morgenbrød 
Turafgang, kun medlemmer ikke begyndere kl. 10.00 
 

10. Skadeforebyggelse med Mette Barfod,  
Workshop den 20.3 el. 3.4 – 3 timer á 
4.000 / 4 timer á 5.000 – egenbetaling. 
Søge pulje/fond om støtte 

God ide, evt. alternativ underviser Kasper Anneberg? 
AN er tovholder: forslår dato fx i maj/juni og melder 
ud i god tid. 
Deltagerbetaling 50% rest klubben 
Fonde puljer kan søges. 
AN / KL aftaler dato og melder ud 
 

11. Kalender – turudvalg – Marie-Louise, Agneta Gennemgang af opdateret kalender 
 

12. Indbydelse fra kommunen til foreningskursus 
lørdag 26.3 9-15 i Haslev med Torben 
Stenstrup ”den attraktive forening”. 

Deltager vi ikke i - ingen kan prioritere det.. 
 
 
 

13.  Generalforsamlingen – referat i P-cloud. 
Plancher i P-cloud 
 

 
 

God GF, godt engagement i workshop. 
Vi spiser sammen næste år ;-) 
Bestyrelsen konstituerer sig som sidste år. 
 

14. Evt. 
 

Næste møde 
Madrækkefølge: KL, MJ, AN, SM, JK 
Dato: onsdag 18. maj 

 


