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Referat 
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Bjarne Venø    Formand 
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Arne Hansen   Kasserer 

Peter Jensen   Broudvalg 
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Ulrik Sams     
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Fordeling af poster – se nedenfor 

 

 Meddelelser v. formanden. 

Dansk Sejlunions 2 turbøjer er udlagt v Agersø. Tursejlerne har udlagt yderligere 2. 

De to nye sportsbåde er afprøvet af ungdommen og de var GLADE. 

Nyt bestyrelsesmedlem er Morten Lindquist; E:Lindquist1967@gmail.com; M: 29 44 53 40  

 Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

 Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt retrospekt generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt efter 

principielle drøftelser om nedskrivninger. 

Ansvar: Arne 

 

 Broudvalg. 

Nye pæle er slået v Bro 2, som nu står fast og solidt. Plads 27 er nedlagt så 24-26 kan blive lidt 

bredere. Diverse affendringsbrædder er repareret. En fejemaskine har været i gang på broerne 

med et fint resultat. Fejemaskinen overvejes indkøbt til klubben. Et par skilte (rød-grøn) sidder 
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usynligt bag pæle. Disse flyttes ud så de er synlige. Kort med broerne vil blive opsat i Klubhuset og 

ligger pt til indramning. Denne skal være klar til Standerhejsningen. Et par bådejere har fået tildelt 

ny plads og skal adviseres direkte inden Standerhejsningen. 

Ansvar: Peter 

 

 Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver  

Formand:   Bjarne 

Næstformand:  Ulrik 

Kasserer:   Arne 

Sekretær:   Anja 

Broudvalg:   Peter 

Juniorudvalg:  Claus 

 

Arbejdsopgaver, ansvarsfordeling:   

Broer:  Peter 

Juniorer:  Claus 

Sekretær:  Anja 

Hovmester og køkken i Klubhus: kontraktholder = Per; arrangementer = Sussi 

Vedligehold af grønt og bygninger udvendigt, ”årsvending” af masteskur: Bjarne 

Rengøring og indvendigt vedligehold: Ulrik 

Legeflåde:  Lars 

Webside/IT:  Per  

Kameraer:  Ulrik 

Intro for Nye sejlere: Arne/Jesper Christensen 

 

Netværk: 

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)/Sikker Havn, kontakt: Lars 

Dansk Sejlunion: Bjarne, Claus (Juniorer) 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer melder hen over året, hvilke opgaver, der skal varetages og meddeler 

disse til Anja, som udarbejder årshjul. 

Ansvar: Alle 

 

 Sommerstævne DFÆL 

Anja undersøger, hvorledes Juniorbådene indgår i budgetteringen – om det er DFÆL eller om det 

er et selvstændigt budget. DFÆL-budget og plan fremlægges til næste bestyrelsesmøde.  

Banedommer er fremskaffet til både fredag og lørdag (Hans Friis). 

Ansvar: Bjarne/Anja 
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 Juniorudvalg 

Træning starter d 20.april for juniorerne og d 04.maj for Søstjernerne. Den første dag går med 

landværts klargøring. Jollebroer søsættes i indeværende uge/inden træningsstart. Den lille kran, 

hvor nu ribbådene står, overvejes nedtaget, hvorved en ekstra havneplads opstår. 

Ansvar: Claus 

 

 Standerhejsning 

Finder sted d.22.april kl 14.  

Søsætning finder ikke sted om formiddagen, da dette er flyttet til søndag d. 23. om formiddagen. 

Punkter: Sponsoraftale om drikkevarer med bryggeriet er aftalt (Claus); indvielse af kranen v 

Harboe (Claus); navngivning af sportsbåde (Claus). Sportsbådene søsættes og sejler ture med dem, 

som har lyst (Claus). Detailplanlægning af dagen v Bjarne/Claus. 

Ansvar: Bjarne 

 

 Hovmester  

Et rullebord er vakkelvornt og skal opstrammes.  

Der anskaffes et nyt skilt sponsorat fra Harboe. Åbningstider skal fremstå klart ad alle de 

kommunikationskanaler, som han benytter og skal være troværdige.  

Ansvar: Per 

 

  Abonnementstyper / Familiepakke 

Punktet udsættes. Forslag/kombinationsmuligheder fremsendes inden det relevante 

bestyrelsesmøde. Skal ikke være klar før inden Generalforsamlingen næste år og punktet udsættes 

til efter sommerferien. 

Ansvar: Claus 

 

 Evt 

Arrangement for Sejlerskoleelever er under overvejelse som intro til SAS og kølbådssejlads. 

Arrangøren bedes om at beskrive arrangementet og SAS´ andel i det, idet det tænkes at foregå i 

regi af SAS.  

Ansvar: Anja 

 

Kasse til redningsveste indkøbes til legeflådens veste.  

Ansvar: Lars 

 

Havnens Dag d 10.juni/Åbent Hus: kommunikationsmetode og omfang overvejes. 

Ansvar: Claus/Lars 
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Tilbud om deltagelse i app om Skælskør á Kr 500,-/år – afventer til etableringen 

 

 Punkter til næste møde 

Kontrakt, Hovmester (ny kontrakt udarbejdes juli-april/1,5 år).  

Ansvar: Per 

 

 Dato for næste møde 

Tirsdag d 23.maj kl 18 

 

 


