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Referat Bestyrelsesmøde i Klubhuset den 23/8 2022 
 
 
Deltagere:  John Kildsgaard – Charlotte Maj Skov Jensen – Kim Dybsø – 

Thomas Hansen – Karsten Staun –Claus Walther Hinsch 
Michael Håkonsson 

 
 
Dagsorden: 
 
 
1: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde i maj 2022. 
 Intet at bemærke. Referat godkendt. 

 
 
2: Siden sidst:  
  
 1 – Status på sommerens gæstesejlere.  Det har været en god sommer 

med mange af gæstesejlere. Vores indtægter på gæstesejlerne er i år 
højere end de seneste år, men det skyldes også, at priserne for 
gæstesejlerne er steget. En hurtig optælling siger at der har været nogen 
lunde lige mange danske og tyske gæstesejlere.  

 2 – Udligningen med Vikingen, gik i år i et rundt nul. Gæstesejlerne har 
været gode til at betale de rigtige steder. 

 3 – Musikarrangementerne. Der har været afholdt 2 arrangementer, med 
stor succes. Vejret var lidt omskifteligt de pågældende dage, men dem der 
var til stede, hyggede sig, og der var god omsætning af øl og vand. Første 
arrangement var der flest fra klubben, mens ved andet arrangement var 
der flest gæstesejlere. 

 4- Sankt Hans arrangement: Igen i år var der super opbakning og masser 
af mennesker på havnen til den gode musik, leveret af Mickey Pless. Det 
var et flot syn da de 45 deltagende både kom sejlende mod havnen. 

 5- Klubtur til Femø.  Der var kun 11 personer og 7 både der deltog. 
 Der var fint vejr, og deltagerne hyggede sig og havde en god weekend.
  
  
3: Regnskab: 
 Charlotte gennemgik tallene. Et stor arbejde for det var for flere 

sommermåneder. Flot og godt arbejde som giver bestyrelsen retvisende 
grundlag at træffe beslutning. 
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 Ønsker til investeringer:   
Klubbens bestyrelse ønsker at belysning på Nord-broen skal haves et løft 
og tavleudtag til bådene bliver opgraderet. Det er ikke tidssvarende og 
der er fejl på nogle dele, så strømmen slår fra. Dette skal laves. Der 
indsamles priser og det foreslås lavet, så det er klar til næste sæson. 

 
 Automat, så gæstesejlerne kan få printet en strimmel, så man kan se at de 

har betalt, som de skal. Det er en automat, som den Vikingen har, men 
opgraderet, med det nyeste. Tidligere var disse automater meget dyr 
mellem 70-100 t.kr. I dag koster de under 40 t.kr. Strimlerne vil gøre det 
meget nemmere for de personer der kontrollerer at gæstesejlerne har 
betalt. Man skal bare kikke efter strimlerne. 

 
 Noget læhegn for vinden på terrassen. Dette forslag skal drøftes rigtig 

meget, få der skal se ordentligt ud og skal kunne holde til den kraftige 
vinden. Samtidig vil vi jo heller ikke have ødelagt den gode udsigt. Ikke en 
nem opgave, men med på listen. 

  
 
4: Konstituering i bestyrelsen.  

Der har været nogle episoder, som vi drøftede, hvor medlemmer af 
bestyrelsen føler sig nedgjort af enkelte af bådklubbens medlemmer. 
Dette blev drøftet i bestyrelsen, og der er fuld opbakning til formanden, 
fra bestyrelsens side. Vi skal tale fornuftigt sammen, selv om vi har en 
anden mening. 

 
5: Status medlemmer. 
 Medlemslisten er ajourført og der har været 4 tilgange og en enkelt 

afgang siden sidst.  Så status er nu 77 medlemmer, hvoraf 51 har 
bådeplads. 

 
 
6:  Kommende arrangementer. 
 Baltic Race. I skrivende stund er kapsejladsen i fuld gang. Der blev 

indkaldt til informationsmøde, hvor man glemte at indbyde Race team,  
som er en af vores arbejdsopgaver. Men det går nok, for vi har prøvet det 
før og John har udsendt de vejledninger der er givet.  
 
Fælles grill aften den fredag den 16/9. Klubben har noget kød, som vi 
griller og folk skal bare medbringe tilbehør. Drikkevarer kan købes fra 
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klubkøleskabet. Der laves indbydelse af Karsten med Thomas som 
medhjælper. 
 
Stander nedtagning 29/10.  Rammerne er de samme som de plejer og det 
er John og Karsten der planlægger og laver indbydelse. 
 
Arbejdsdag den 5/11. Claus laver en tilmelding og en plan for hvad der 
skal laves, så vi alle kan komme i gang. John står for maden. Tilmelding er 
nødvendig, så madens kan beregnes. 
 

 
7:  Eventuelt: 
 Claus har gennemgået broerne, og har fundet et par steder som kræver 

en bolt og møtrik. Claus ville laver dette snarest. 
 

Pælestyr på flydebroen. Der er taget kontakt til rette vedkommende der 
skal lave dette. Det er aftalt at det vil blive lavet, inden sæsonen slutter. 

 
Kim og Claus tager fat i Lasse, og får aftalt hvordan 
ejendomsgennemgangen af klubhuset bedst kan gennemføres. 
 
Der ønskes en drøftelse af priser og evt. forskellige rabatordninger for 
gæstesejlere, på næste bestyrelsesmøde. 
 
Michael har lejet klubhuset hele lørdag den 1/10. Der vil blive ryddet op 
søndag morgen, så huset igen er tilbage til normalen ved 8  tiden søndag.  
 
Lille pip. Der forsvinder viskestykker over tid. Det er ikke noget stort 
problem, blot lidt irriterende. 
 

 
Således opfattet 
Michael 

 
 


