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Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. marts 2015 kl.19,00 
 
Tilstede: Jørgen, Mette, Annette, Gunnar, Bjarne, Kirsten, Åse 
Afbud Holger, Gert 
                                        
 
Formand.    

1. Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde   
Referat taget til efterretning.   
Referat fra Generalforsamling godkendt og taget til efterretning. Sendes per mail til 
klubbens medlemmer. 
                                                                                                                                                        
2. Ny Hjemmeside 
Der er lavet er flot oplæg til en ny hjemmeside. Jørgen arbejder videre med sagen. Vi 
har gennemgået siden og er kommet med flere ideer til siden. Tidshorisonten for 
sidens søsætning er måske snart. Udvalgene skal hver især komme med oplæg til 
fanerne. Om 3 ugers tid, så samles trådene og vi skal være klar med noget. 

 
3. Nyt byggeprojekt - over terrasse med trappe   
Hvordan skal projektet beskrives? Materiale liste udfærdiges til at få fastlagt 
omkostningerne. 
Jørgen tager en snak med kommunen som det første for at få at vide hvad kravene er 
til projektet. 
 
 
4.   Fonde 
Vi skal søge fonde til byggeriet.. 
 
5. Ungdomsafdelingen priser for kontingent og leje: 
Vi fastholder alle beløb for leje af joller. Kirsten sender kontingenter ud til de unge 
mennesker. Mette og Carsten informerer om hvem der er ungdomssejlere.  

 
Bestyrelsen: 
 
Post/ Jørgen: 
Faxe forsyning har sendt brev om højtryksspuling og tv-inspektion af kloakledninger, vi 
skal være obs på at der kan være trukket vand ud af toiletter og kloakker. Så skyld ud og 
kom vand i vasken.  
 
Ungdom 
Intet nyt. Venter blot på at komme i gang…. 

  
Kapsejlads. 
Starter 6. maj med skippermøde kl. 18. 
 
Kasserer. 
Kirsten:   der er lavet opdatering på medlemskartoteket. 
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Der er begyndt at komme betalinger ind for opkrævningerne som er sendt ud per mail. 
 
Der er søgt lokale tilskud svar i juni. Og aktivitetstilskud. Der skulle komme svar i juni om 
hvor meget vi kan blive tildelt.  
 
Klubhus udvalget 
Intet nyt 
Havneudvalget.  
Intet nyt.  
 
Eventuelt. 
 
Aktiviteter resten af året: 
Standerhejsning 25/4 
Sankt Hans 23/6 
Standerstrygning 24/10 
Generalforsamling 30/11 med spisning før 
Nytårskur 16/1 2016) 
 
Bestyrelsesmøder resten af 2015: 
11/5 
17/8 
12/10 
16/11 
30/11 (lige efter generalforsamlingen samme aften) 
 
Referent Åse Dilling-Hansen 
Mødet slut kl. 21.35 


