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Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. november 2015 kl.19,00 

Tilstede: Jørgen, Bjarne, Holger, Gunnar, Gert, Mette, Åse, Kirsten 
Ikke tilstede med afbud: Annette 
 
Dagsorden: 
Formand:    
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
taget til efterretning.    
Bestyrelsens høringssvar er sendt til kommunen og også sat ind på hjemmesiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
2. Hjemmeside indhold 
vi afventer til efter generalforsamlingen med at tage dette punkt op. – vi skal afholde en 
aften med opsummering og ”kursus”. Jørgen Boots er tovholder på websiden indtil videre. 
 
3. gennemgang af årsberetning. 
Jørn gennemgik årsberetningen. Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. 
 
4. Reaktion fra revisorerne, Kirsten berettede hvad revisorerne havde af kommentarer til 
regnskabet. 
 
5. Generalforsamling  
Indkaldelsen gennemgået, bestyrelsen får de sidste spørgsmålstegn på plads inden 
generalforsamlingen. Gunnar ønsker ikke genvalg. 
 
6. Virtuel sejlads. Søren Østerbro har forespurgt om det var muligt at afholde denne vinter 
aktivitet i sejlklubbens regi. Jørgen har talt med ham om dette. De vil gerne i gang igen 
hver anden onsdag allerede fra 18/11 og også gerne DM her i klubhuset til februar.  Man 
skal betale for rettigheden for at spille VS. Søren har skaffet nogle licenser til klubben så 
klubbens medlemmer kan spille uden omkostninger.  
Der skal sættes en plan for omkostninger ( strøm aflæses ved tænding og slukning) 
Jørgen Boots tager den første aften sammen med Søren og får aftalt det økonomiske for 
udlånet af klubhuset.  (Strøm, rengøring mv.)  Alle drikkevarer skal købes her. 
 
7.   Post    
Kursus for foreningsudvikling 2.0 starter 21/11-15 og igen 23/1-16 
Mette ser/søger på instruktørkursus I, som starter i febr./marts 2016 og som foreningen 
kan søge om refusion til i febr./marts 2016 
 
Bestyrelsen: 
 
Ungdomsafdelingen: 
Mette: 
Et ønske om en slæberampe/sliske til jollerne. Jørgen sender en ansøgning til Havnens 
bestyrelse om vi må lave en sådan.  
Mette vil gerne vide, hvor seriøst vores ungdomsafdeling skal være. Hvad ønsker vi af de 
unge mennesker? Gert mener at hvis, der kommer 8-10 unge, så skal vi være tilfredse, vi 
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kan nok ikke forvente at få flere.  
Skal Ynglingen i vandet i 2016? 
Gummibåde til 2016, Gert vil tage kontakt til Faxe Kommune, Ungdomsskolen om lån/køb. 
 
 
Kapsejlads: 
Gert: der skal organiseres på en ny måde for 2016. Der mangler materiel, som skal købes 
til sæson (ankre, kæder, flag mm) der er afsat penge i regnskabet til dette. 
Kirsten skal have regnskab for kaffe/brød og tilmeldinger. 
 
Kasserer: 
Kirsten: Regnskab 2014/2015 er godkendt af revisorerne. 
Dog skal vi finde en løsning til afskrivning af materiellet (joller og følgebåde), som i dag 
står med en værdi af kr. 125.500 for joller og 41.636 for følgebåde. Bestyrelsen forslår en 
løbende afskrivning på 10% pr. år fra regnskabsåret 2015/2016 over en treårig periode, så 
tages det op igen. Det tager Kirsten i forbindelse med regnskabs fremlægningen. 
 
Klubhus udvalget: 
Bjarne vil prøve med lysdioder i det store rum.  
Skal der laves en liste over opgaver, der skal laves i klubhuset? 
Gulvet skal slibes og lakeres. Det trænger meget. Bjarne vil indhente tilbud fra 2 
gulvslibere. 
Der er mange andre projekter, men nu har vi terrassen som det første projekt og 
masteskuret med flisebelægning, så vi må lige vente med alle vores projekter. Men vi kan 
håbe på, at der kommer nogle flere frivillige som kan hjælpe med alt det vi gerne vil have 
lavet 
 
Havneudvalget: 
Der arbejdes stadig med nye broer eller renovering af de gamle.  
Belysningen på broerne skal være bedre.  Der er simpelthen for mørkt på broerne. 
 
Eventuelt.    
Intet 
 
 
AKTIVITETER resten af året: 
Bestyrelsesmøde 30/11 efter generalforsamling 
Generalforsamling 30/11 med spisning før 
Nytårskur 16/1 2016 
                                     
 
Referent: 
Åse Dilling-Hansen 
mødet slut kl. 21.34 
 
 


