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Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. marts 2017 kl.19.00 
 
Tilstede: Jørgen, Gert, Bjarne, Mette, Jacob, Holger, Annette, Jan, Åse 
Ikke tilstede; Rene Nielsen 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1: Bank skift: 
Jørgen troede alt var klart med vores nye bank, men der var lige nogle ord, som 
Sjællandske banks bestyrelse synes skulle ændres og det betyder, at alle papirer skal 
skrives under en gang mere, så nu har vores regnskabsfører samtidig også fået adgang til 
kontoen. Men alle konti er åbne og kan bruges. 
 
2: info om CKregnskab, fremtidig bilags flow: 
Jørn har haft computeren og regnskabsprogrammet. Det er ført over til vores nye 
regnskabsfører. Der har været lidt start vanskeligheder. 
Der er sendt fakturaer ud til alle medlemmer undtagen ungdom, med betalingsfrist 14. 
marts.  Bestyrelsen ( Jørgen )  skal rykke de medlemmer, der ikke har betalt 
CK skal have max. 10 bilag hver måned og de skal konteres efter kontoplanen og Jørgen 
samler alle bilag og sender til CKregnskab. Det er for at det skal gå så smidigt som muligt, 
så vi ikke får ekstra afregninger. 
 
3: info fra møde med Dansk Sejlunion: 
der var besøg af Henrik Tang fra Dansk Sejlunion, vedr. ungdom, der er sendt separat 
brev ud vedr. mødet. 
Ungdomsafd. skulle holde internt møde om hvad der er behov for og hvad der skal søges 
om til hvilke fonde…. Så Henrik Tang kommer igen og der vil blive sat ansøgninger op til 
fondene. Det skal aftales et nyt møde. Jørgen Boots tager fat i Henrik Tang for aftale af et 
nyt møde.  
Der vil også være mulighed for at få hjælp fra DS til hvordan med grundlaget, hvis der skal 
afholdes stævner. Mødet var meget positivt. Der er dog ingen penge at hente til stævner 
med mere. 
  
4: info, kommende arrangementer: loppemarked og havnens dag:  
Loppemarked søndag 2/4-2017 kl. 10-14, står på hjemmesiden allerede, Jørgen Boots 
skal sende invitationen Præstø og Rødvig.  
Man skal melde sig til Gert Bøyesen. Og få en plads.  Der skal laves et køkkenhold, som 
kan bage kage og lave kaffe og sælge samt øl og sodavand 
Åse mailer et ”opråb” til alle medlemmer, så der kan blive ryddet op i krogene. Og vil man 
hjælpe så ring/skriv til Gert snart. og hvem vil bage kager?? 
Gert styrer tropperne sammen med en person mere. 
 
Havnens dag lørdag 10/6 kl.  
FLID holder møde 12/3 på Comwell Roskilde med ideer til havnens dag og om hvad der er 
gjort tidligere år. 
Gert er tovholder, lokalt er det næste møde er den 14/3 2017 kl. 19.00 her i sejlklubben, 
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hver interessent skal bidrage med noget. Nogle kunne måske have lyst til at holde ”åben” 
båd, vise den frem måske sejle en tur, både store og små både.  
andre byder ind : strandjægerne, roklubben, sejlklubbens ungdomsafdeling må gerne sejle 
med nogle joller 
Gert har søgt kommunen om kr. 25.000, så det er spændende om der bevilges noget, til 
alle de ting, som der ønskes af aktiviteter. 
Der er Visedag i Lunden samme dag, så det kunne være der kunne komme en masse 
fælles aktiviteter i byen.  
Gert vil gerne ønske, at der er nogle som stiller både til rådighed denne dag. OG også at 
der er nogle flere fra sejlklubben, som støtter op om det i  
Der kommer løbende opdateringer i pressen, nu er der sendt ud om ”100 dage til havnens 
dag”. 
 
Bestyrelsen 
 
1. Økonomi orientering v/ Jørgen Boots 
Kasserer – Jørgen har berettet om det. Kontingenterne er begyndt at løbe ind.  Jørgen 
følger løbende med på kontoen. Og Jørgen vil lave rykker procedure hos dem som ikke 
betaler. 
 
2. Ungdomsafdeling. 
Aktiviteter Mette. medlemslister. 
Afdelingen har holdt møde om hvordan undervisningen skal struktureres. 
- der skal laves en folder til børn og forældre 
- der skal laves et hjørne til ungdomsafdelingen – ved vinduet 
- Åse laver oplæg til indmeldelsesblanket. Sendes til Mette. 
 
Gert B. vil tage fat i Ungdomsskolen, Maja, for at finde ud af, hvad der er i Hallen, som ville 
være muligt at låne til vores ungdomsafdeling. 
Plads nr. 15 og 16 lejes ikke ud i år til havnen. Blev vi enige om i bestyrelsen. 
 
3. Kapsejlads 
Gert 
på onsdag den 8/3 kl. 19 er der kapsejlads møde, alle kapsejlere bør møde op. 
Planlægningsaften. Hvem gør hvad, når du sæsonen skydes i gang. Opdatering af 
kapsejladsregler. Og meget andet. 
Gert har været på regel kursus en weekend. På skolebænken 2 dage. Det var hårdt. 
 
Hjemmesiden ”Bugten Rundt” hos OneCom er nu langt om længe slettet. Det holdt hårdt 
fortalte Jørgen Boots. OneCom ville ikke slippe det. 
 
 
4. Klubhus udvalget 
Planlægning af kommende aktiviteter  
- Lørdag den 29/4 standerhejsning kl. 17 og mad kl. 18, der er også søsætning samme 
dag. Vi finder på noget. / Gert og Mette finder på noget ?!   
- klubhusudvalget skal se om der kan findes nogle gode havemøbler til terrassen. 
- Åse kontakter gulvmanden, så der hurtigst muligt kan blive slebet gulv og lakeret. Borde 
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og stole og billardbord skal slæbes ud – der aftales en dato med gulvmanden. Og så må vi 
få flyttet det, der skal flyttes. 
- Bjarne skal indkøbe og montere 2 nye el radiatorer til de 2 toiletter. 
 
 
 
 
 
 
5. Havneudvalget 
Holger, Bjarne. 
Broerne er godt i gang, der bliver også nye brædder på fiskerbroen, der er afsat kr. 50.000 
til det og alle lysstandere sættes i samme side, ind mod lystbådehavnen. 
Der er bevilget kr. 250.000 fra kommunen til betondække på langelinje. 
Det hele skal være klar til sæsonstart. 
 
 
 
6. Sejlklubbens venner 
1: vedtægter mv. Rene Nielsen 
Ikke mødt, så intet nyt. 
 
7. Eventuelt 
intet 
 
Referent: Åse Dilling-Hansen 
Mødet slut kl. 21.31. 
Formanden takker for god ro og orden. 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER 8/5-2017 kl. 19.00 Jørgen Boots indkalder 
Bestyrelsesmøder for resten af 2017 aftalt til disse datoer: 8/5, 29/5, 14/8, 9/10, 6/11 
 


