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Referat fra bestyrelsesmøde 31.10-22 kl.19.00 
 
Tilstede: Gert, Jøren, Kim, Martin, Kirsten, Troels, Holger, Åse 
Ikke tilstede:   
 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

referat fra 10/10-22 taget til efterretning og dagsorden godkendt. 

 

2. Siden sidst ved formanden. 

a. Varmepumpe er bestilt, energikonsulent kommer medio november. 

Der skal lukkes af med isolering i ventilations rørene (Troels og ?).  

b. Status fra stranderstrygningen. Alt forløb fint og Martin gjorde det godt med tale 

og det hele. Der blev uddelt præmier fra Kapsejladsen 

 Der var ca. 30-35 personer tilstede! 

3. forberedelse af generalforsamling. 

a. Årsregnskab og budget. 

Kirsten gennemgik regnskabet, få tekstjusteringer. Budget 22/23 er korrigeret.  

Der skal bilags kontrol og det er aftalt med kontrollanterne. sat til 8/11-22 

 

b. Valg til bestyrelse. 

Jøren Langwagen, ønsker ikke genvalg 

Holger Petersen, ønsker ikke genvalg 

Kirsten Mikkelsen, modtager genvalg 

 

c. Plan for afvikling generelt. 

Vedtægter 

Beretning fra formanden 

Indlæg fra Kapsejlads med mere ved Martin 

Opfordring til udvalg – flere med og stadig en ”formand” som er linket i 

bestyrelsen. 

 

Åse skriver oplæg til generalforsamlingen og sender ud til bestyrelsen  

Åse skriver e-mail til alle medlemmer med indkaldelse til generalforsamlingen 

21/11 – skal sendes senest 5/11. 

 

d. Hints eller forslag til beretning. 

Gert har opfanget lidt til beretningen 

 

Bestyrelsen mødes kl. 18.00 til smørrebrød før generalforsamlingen. 

og gennemgang  

 

4. Fra udvalgene: 

A sejlerskolen. 

fin opstart 
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B kap og tur. 

intet nyt om kap, men pokaler delt ud ved standerstrygningen og der har været 

holdt et evalueringsmøde om kapsejladsen 

næste onsdagsmøde er på 2/11 kl. 1900 om dansk søredning 

 

C ungdom. 

Første teori på søndag 6/11 – der er ca 10 unge kommer 

Troels, Kirsten, Åse  skal lige have tjek på de tilmeldte unge 

 

D Havnen. 

Der skulle have været et møde mellem havneselskabet og de nye ejere af havnen. 

Det blev aflyst og skal aftales til ny dato. 

Mink situation:  der slået ca. 12+1+19+5 ihjel i løbet af året. 

vi skal som sejlklub mase på for at få bibeholdt bestanden helt nede. Så igen til 

foråret ( marts 23) skal vi have fat i det igen. 

 

 

Evt. 

Førstehjælps kursus -  der prøves med et igen i marts 2023 ( ved Troels ), der kom 

ingen til den 23/10. 

 

Der er master uden navn, der skal laves en gennemgang ved Martin, Kirsten og 

Holger, så vil Kirsten tage kontakt til de som ikke har navn på. 

 

Holger skal lave en liste til Kirsten for master i ”garagen” til opkrævning for 

opbevaring 22/23 

 

 

Mødet slut kl. 2100 

referent Åse 

 


