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Referat Bestyrelsesmøde i Klubhuset den 25/10 2022 
 
 
Deltagere:  John Kildsgaard – Charlotte Maj Skov Jensen – Kim Dybsø – 

Thomas Hansen – Claus Walther Hinsch -  Michael Håkonsson 
 Afbud:  Karsten Staun 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde fra 23/8 2022. 
 Intet at bemærke. Referat godkendt. 

 
 
2: Siden sidst:  
  

a) – Status på sæsonen.   
Det har været en god sæson som udgangspunkt. Der har været mange 
gæstesejlere i vores havn og det har medført gode indtægter til klubben. 
Klubhuset har været fint benyttet af alle vores gæstesejere, samt til vores 
musik arrangementer mv.   

 På den anden side har vi haft lav tilslutning til vores fælles sejlture. Det er 
lidt ærgerligt og der er overvejelser om, at kun at arrangere en fælles 
sejltur pr. sæson. 

 Der er stor ros til de medlemmer der deltog i bl.a. forårsrengøring. Dejligt 
med god opbakning. Der var også god tilslutning da vi skulle stille folk til 
BalticRace. Godt nok mange gengangere, men tusind tak for hjælpen. 

 
b) – Grillaften.   
Det er en af de bedste fester længe. Meget hyggeligt. Fin stemning, med 
super glade mennesker. Der deltog ca. 18 personer.  
 
c) – Møde AMBA.  
Positivt møde. Der blev drøftet forskellige temaer. Det vigtige for os 
er temaet omkring flydebroen, og de manglende beslag. Det er lovet at 
det bliver lavet. 
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d) – Guldborgsund Baltic Race 
Der har været evalueringsmøde og arrangementet gennemføres igen i 
2023, man håber på flere deltagende både.  Der er søgt Guldborgsund 
Kommune om tilskud og der er givet positivt tilsagn. 
 

 
e) - Bådoptagning til havnen. 
Bådoptagningen er gået fint og som planlagt.  Godt arbejde af vores 
formand, men stort arbejde, da det er første år. 

  
f) - Bestyrelsestur 
Bestyrelsen har været på tur for at få nye indtryk og inspiration. Vi 
besøgte bådklubber i hhv. Fakse og Køge. Claus havde lavet en god 
turplan.   Klubben betalte som de plejer maden. 
Bestyrelsesmedlemmerne betalte selv bus/transport og drikkevarer. 

 
3.  Sager til behandling 

 
a) - Standernedtagning 
Arrangementets plan blev gennemgået, og der blev nikket for 
bestyrelsens side. Der er tilmeldt 27 deltagere 
 
b ) – Oprydning/ arbejdsdag. 
Der laves en indkaldelse til medlemmerne. Claus har en plan klar, ud fra 
de efterretninger der er kommet. Husk der afsluttes med sild og en enkelt 
snaps. Der bliver sikkert også involveret lidt øl-vand. 
 
c) – Julefrokost. 
Karsten arrangerer med hjælp fra bestyrelsen årets julefrokost, som 
afholdes fredag den 2/12 2022. Indbydelse udsendes senere. 
 
d) – Ønske om faste rabataftaler for både gæstesejlere.   
Vi blev enige, at tager punktet med til AMBA møde, da det jo bør gælde 
for hele havnen, så derfor er det ikke noget vi umiddelbart selv kan 
bestemme. Vi vil foreslå at for gæstesejlere der ligger 4 dage, får den 5. 
dag gratis.  Så kan vi evt. reklamere med det. 
Priserne for vores egne bådpladser, fastsættes på generalforsamlingen og 
andre forhold er beskrevet i vores vedtægter. Hvis der er forhold som 
ikke er beskrevet, er det de ansvarlige personer, der træffer beslutningen 
på stedet. Beslutningen skal være rimelig for begge parter, både 
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bådligger og klubben.  Det er ikke alle situationer man kan skrive sig ud 
af, men løbende opståede situationer skal ofte løses på stedet. 
 
f) – Sag vedr. medlem. 
Det er pålagt, at båden, skal have skiftet zink, mv, men foreløbig ingen 
reaktion til bestyrelsen. Der er forespurgt om båden skal på land, men 
ingen svar.  Bestyrelsen fastholder de krav til båden som tidligere er 
fremført. I øvrigt slukkes strømmen til Nordbroen den 1/11 2022. 
  
g) Forespørgsel fra NFH’s Handicaphold. 
Bestyrelsen godkendte at NFH’s handicaphold må låne vore klubhus, 
onsdag den 30/11 2022, til deres årlige julefrokost. Huset vil være lukket 
denne dag. 

 
4.  Status på. 

 
a) Rengskab 
Charlotte havde som sædvanlige lavet et fint regnskab. Der mangler 
noget afregning fra Harba – lidt frem og tilbage, men regnskabet er 
positivt.  Den automat, som vi tidligere har besluttet at købe, så det er 
nemmere og mere tydeligt for gæstesejler at betale, kommer med i 
indeværende års regnskab. Der bliver opkrævet kontingent og for 
vinterpladser primo november til forfald 15/11. 
 
b) Medlemmer 
Medlemstallet er på 76. Der har været 2 afgange og 1 tilgang. 
 
c) Broerne 
Bølgebryderne er lavet af Claus. Broerne er løbende gennemgået og 
dukker der noget op, tager vi det den 5/11. 

 
5 Eventuelt. 
 Intet yderligere at bemærke 

 
 

   
 
Således opfattet 
Michael 

 
 


