
Referat af bestyrelsesmøde 29. marts 2010. 
 

Dagsorden. 
        

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat af møde 1. marts 2010. 

 
3. Konstituering af bestyrelse. 

 
4. Evaluering af generalforsamling 23. marts 2010. 

 
5. Vision 2015. 

 
6. Evt. 

 
7. Næste møde. 

 
 
1. Godkendt. 

 
2. Referat ej godkendt. Misforståelser rettes via mailkorrespondance. 

 
3. Formand: Jan Jensen. 

 
Næstformand: Thomas Frederiksen. 
 
Kasserer: Arne Hansen. 
 
Sekretær: Henrik Wagner. 
 
Juniorrepræsentant: Claus Møller Christensen. 
 
Kapsejlads: Søren Kæstel. 
 
Medlem: Flemming Larsen. 
 

4. Generalforsamlingen i marts 2009 pålagde bestyrelsen, at opstille detaljeret forslag til byg- 
ning af 2 toiletter ved klubhusets indgangsparti. Bestyrelsens forslag blev afvist p.g.a. 
mangelfuld beskrivelse i ”Bundstokken”. Derfor vil vi gennemarbejde forslaget igen, så det 
bliver ordentligt belyst, hvad vi skal tage stilling til. Desuden vil vi fremsætte forslag om 
forbedring af bade- og toiletforhold i juniorhuset. Desuden vil vi se på, hvordan vi kan 
renovere vores klubhus ved måske frivillig arbejdskraft. 
Når disse forslag er klar, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 
 



Vi diskuterede et medlems grænseoverskridende adfærd på generalforsamlingen. Vi synes, 
at det er meget ubehageligt. Det er med til at skabe en negativ stemning, og får måske 
medlemmer til at holde inde med deres synspunkter. Medlemmet får tilsendt en skriftlig 
advarsel. 
 

5. Vision 2015 skal der arbejdes videre med. Som bestyrelse må vi vide, hvad vi skal arbejde 
med fremover. Derfor skal vi i dialog med klubbens medlemmer, således at vi kan få en 
ideudveksling. Claus har lavet et oplæg, som kan bruges til at sætte tankerne i gang.  

 
6. Estakader: Arne og broudvalget har undersøgt estakadernes tilstand. Udvendigt skal 8-10  

pæle erstattes med nye. Indvendig side er i dårlig forfatning, men lades urørt. Michael 
Baltzer udfører arbejdet. Ca. 5 pæle ved broerne skal delvist erstattes med nye. 
 
Nyt betalingsmodul til hjemmesiden er helt i top. Anbefales af alle. 
Claus checker forsikring af bådtrailere. 
 
Forslag til ny hovmesterkontrakt gøres snarest færdig. 
 
Maritimt knudepunkt Slagelse: Claus, Søren og muligvis Flemming deltager i møde 13. 
april. Der er på mødet mulighed for at komme med ønsker til egen havn. 
Samlet plan for kommunens havne skulle foreligge i september 2010. 
 
Harboe Cup: Der skal indkaldes til møde nu. Stævneleder efterlyses og forslåede personer 
spørges med det samme. 
 

        7.  Næste møde: 20. april kl. 18 
                

      Mødedeltagere: Jan- Arne- Thomas- Claus- Søren- Flemming- Henrik. 


