
Referat af bestyrelsesmøde 10. dec. 2009. 

  

Deltagere:Arne,Søren,Thomas,Claus,Jan og Henrik. 

Afbud: Ole. 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af referat af møde 1.11. 
2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Meddelelser v. formand. 
4. Regnskab. 

5. Kapsejladsudvalg. 
6. Hovmesterkontrakt (opsigelse) 

7. Klubhus. 
8. Broudvalg. 

9. Juniorudvalg. 
10. Vision 2015. 

11. Eventuelt. 

  

1. Godkendt. 

  

 2.   Godkendt. 

  

  3.      Søren og Jan har deltaget i møde i Sydstævnekredsen. Man forsøgte , at koordinere 
stævner så sammenfald undgås. Generelt var der mangel på baneledere og ringe tilslutning til 
lokale aftenmatcher. 

Der forligger et tilbud fra D.S. om deltagelse i et ”miljøseminar”. Thomas overvejer at deltage. 

Kim Christensen Kragenæs vil låne følgebåde hos os til stævne i maj. Best. siger ok. 

Dato for Harboe Cup skal snarest på klubbens hjemmeside. 

Standerhejsning bliver d.17. april kl. 14 

Samme dag fra kl. 8 til 12 søsættes både fra parkeringspladsen. 

  



4. Arne gennemgik regnskabet og meddelte ,at kapsejladser i vort regi har givet et underskud på 
ca. kr.42.000. Han efterlyste budgetter fra udvalget. Søren vil undersøge forholdene. 

Da vi mangler kontanter må  Arne låne kr.75.000 indtil videre. 

  

5. Nye p.c.ere skal købes til afvikling af kapsejladser.Der er kontakt til Jannerup , som gratis vil 
trykke kapsejlads indbydelser. Der oprettes et betalingsmodul på hjemmesiden, stævnedeltagere 

kan betale direkte til vores bankkonto. 

Harboe Cup skal fremtidigt styres af en gruppe med Mikal Herløw som stævneleder. 

GoldCup for folkebåde er i august og varer en uge. 

  

6. Bestyrelsen enedes om at fyre hovmesteren ultimo dec. 2009. Skr. opsigelse sendes anbefalet. 

Opsigelses forretning d. 20. dec. Nøgler stilles om efter opsigelsen. 

Søder vil efterfølgende gøre rent i køkkenet. 

  

7. Utæt tag i vindfang repareres.De gamle køleskabe udskiftes på grund af for stort 
strømforbrug. Tilbud indhentes. 

  

8. 433 gæstesejlere har besøgt os.229 både betalte fuld pris. 204 både tilhørte 
”frihavnsordningen”. En del sejlere fra N.S.K. betaler kun kr.30 i havnepenge. Formanden går i 
dialog med N.S.K. så vi måske kan vende tilbage til den gamle ordning, hvor vi lå gratis hos 
hinanden. En enkelt båd ha efter sæsonafslutning brugt en del strøm. En måling viste 
26kwh/døgn. Bådejeren får tilsendt en regning. 

  

9. Juniorudvalg deltager i sportsmesse i Slagelse og teoriundervisning er i gang.Hærværk og 
tyveriforsøg vedr. ny gummibåd er anmeldt til politi og forsikring.Vor selvrisiko er kr.4.000 

Asfalt på jolleplads skal repareres. Claus retter henvendelse til kommunen 

  



10. Det oprindelige forslag til byggeri Vision 2015 er kuldsejlet.Per Westergård har lavet 
tegninger til byggeri som udvider det bestående.Bestyrelsen orienterede sig om planerne og 
drøftede tegningerne som indeholdt et forslag om et juniorhus på nuværende jolleplads. 

Tiden var fremskreden så punktet tages op igen. 

  

12. Som dirigent på kommende generalforsamling foreslås Jens Iversen. Gen. fors. afholdes 
d.23. marts kl. 19 Hvis muligt på biblioteket. 

Næste møde 12. jan. Kl. 18 

Punkter til næste møde: Generalforsamling- Vision 2015- Budget- Ny hovmester. 

 


