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Referat fra Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2018 kl.19.00 
 
 
Tilstede: Gert, Bjarne, Kim, Jøren, Åse 
Ikke tilstede: Jan, Mette, Holger med afbud og Annette uden afbud 
 
 
DAGSORDEN:  
 
 
1. Godk. af referat fra sidste møde. 
Referat fra 15/1-2018 godkendt. 
 
 
2. Økonomi, regnskab, bilagskontrol, status.  
Kontingenter er begyndt at blive betalt. Så det er jo rart at det sker.  
Der er et kasserer kursus som kommunen tilbyder, Gert vil tale med Annette. 
Forsikringen er tegnet i banken for dækning af evt. hacking. 
Alle formaliteter mht. hævekort  er i orden nu. Så nu er Gert og Annette klar til at kunne 
skrive for klubben. 
Der har været noget rod med koder til bl.a. Dansk Sejlunion og kommune, men det er 
klaret nu, og der er indberettet medlemstal. 
Åse skal have opdateret diverse vedr. fester og cafe og andet til kassereren. 
 
 
 
 
3. Orientering fra formand og alle udvalg herunder havnens udvalg 
Formand / orientering: 
 
Vild med vand den 9/6-2018 er ved at indkalde til opstart møde og hvad der kan blive af 
aktiviteter, så der kan blive lavet et program for dagen. 
Der er kommet 2 nye koordinatorer på projektet, så Gert håber det bliver ligeså godt som 
sidste år. 
Gert, Kim og Bjarne vil være med for FLS i arbejdsgruppen, og 
Sejlklubben, strandjægerne, dykkerne, roklubben viking, minibyen, fiskeklubben spinfluen 
og det blå blink, faxe brand og redning, kenn’s biler og både var med sidste år og nu er det 
tid igen. Der skal også nye tiltag til. Huset har musikfestival igen i år og der kommer derfor 
noget musik her til havnen også denne dag i år. 
 
Legeplads, havnen er ved at planlægge en ændring af den nuværende legeplads, så der 
vil blive lavet et oplæg. Der skal søges fonde og kommunens naturvejleder og institutioner 
er også inde over en planlægning. Det bliver spændende med en ny legeplads med nye 
aktiviteter. 
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Sejlklubbens Venner: 
Gert skal have møde med kommunen for at få drøftet sagen, så det kan bekræftes om det 
er den rigtige måde at gøre på og det videre forløb.  
Kim vil gerne have vi melder ud til FLS medlemmer hvad status er.  
Det er endnu ikke lykkes at få de 2 personer fra kommunen til et møde samtidig. Men der 
arbejdes stadig på sagen.    
Gert forfatter en tekst, der kan sendes ud til sejlklubbens medlemmer om hvad status er 
for nuværende.   
 
DM for IF’erne 10-11-12 august forventes stadig afholdt, hvis der er er opbakning og 
hjælp fra Carsten Scheel, som har fostret ideen. Gert afventer svar fra Carsten… 
 
Ungdomsudvalg: 
Mette ikke tilstede, så intet nyt fra denne front. 
 
Kapsejladsudvalg: 
intet nyt 
 
Masteskur: 
Der skal lægges fliser – der skal være arb. weekend; 26.+27.maj – så 8-10 mand/kvinder 
er der behov for til hjælp.  
Morten skal have leveret/ sat det inden denne weekend.  
Det skal skrives på hjemmesiden- Jørgen Boots skal informeres / Det gør Åse 
Master der ikke har en ejer, vil blive sat over på bådepladsen, og er der ikke fundet en 
ejer, vil der efter 3 måneder blive lavet en auktion over masterne, så der er nogen som kan 
få glæde af dimser…. 
Sørg for at lave opslag til Strandjagtsforeningen også 
 
Klubhusudvalg: 
Ny vindmåler: en trådløs vindmåler uden skærm koster ca. 1299,- - Gert ser på den og 
taler med Bjarne som har fundet den. 
 
Der skal laves en liste over opgaver der skal laves i huset og udenom:/kom med opgaver: 
 
Både i: 
Holger informerer: 
Søsætningen er bekræftet af Kim fra Lellinge Kran til den 21. april og den 5. maj. 
 
Information om Havnen v/repr.: 
Afholdt generalforsamling; En stille og rolig generalforsamling. 
Bjarne blev genvalgt som andelshaver og Holger er jo sejlklubbens repræsentant. 
 
4. Evt. 
intet.. 
 
Mødet slut kl.: 21.10 
Referent : Åse Dilling-Hansen 


