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Referat Bestyrelsesmøde i Klubhuset den 15/6 2022 
 
 
Deltagere:  John Kildsgaard – Charlotte Maj Skov Jensen – Kim Dybsø – 

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

 
1 – Varmepumpen er monteret og den virker rigtigt godt. Den udvendige 
enhed valgte vi at maler og det er blevet rigtigt flot. Godt arbejde. Mere 
angående dette under eventuelt.   

 2 - Der er lavet aftale med Telia om at få etableret en fiber forbindelse. 
Den etableres i aug-sept. Skulle det blive senere er det også fint, for vi 
afmelder først det vi har, når det andet virker. Vi har spurgt Vikingen om 
de vil være med, men de er ikke interesseret i fibernettet. 

 
 
2: Siden sidst:  
  
 1 – Der er underskrevet aftale med kommunen om tilskud i forbindelse 

med Kapsejladsen i år. Nu håber vi bare på en masse tilmeldinger.  
 2 – Der er købt en køler trailer, som vi kan leje for kr. 500,00 pr. 

weekend. 
 3 – Der er indkaldt til statusmøde i GBR.  Det afholdes den 16/6. 
 4 – Toiletterne er nu rengjorte, som de skal og som der bliver betalt for. 

De gøres rent dagligt.  
  
3: Status broerne inkl. Bådpladser.: 
 Næsten alle bådene er kommet i vandet, der mangler pt. kun en enkelt. 

Der har kun være lidt udskiftning i perioden. 
 
 Lyset på Nord broen virker ikke optimalt, men forventes klaret snarest, 

ellers må vi have en sagkyndig til at hjælpe. 
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4: Status på vinter pladsen og flytning:  

Kontrakten er underskrevet med AMBA.  Vores formand står som 
administrator for pladsen. Opkrævningen for pladserne skal foregå via 
Harba. Pladsen er nogenlunde det samme, men det forventes at der kan 
være lidt flere både end tidligere.  Eneste ulempe er at max. vægten er 6 
tons, da den kran der skal hive bådene op ikke er større. Der er ikke plads 
til større kraner. 
 

 
5: Status medlemmer. 
 Medlemslisten er ajourført og der har ikke været afgang/tilgang i maj, Så 

status er uændret 74 medlemmer, hvoraf 47 har bådeplads. 
 
 
6: Status på Økonomi. 
 Charlotte gennemgik regnskabet indtil 31/5. Ser fint, ud i forhold til 

forventet.  Banken er afstemt.    Næste regnskab bliver først fremsendt til 
bestyrelsen efter sommerferien, netop pga. sommerferien.  

 Formanden oplyste at der har været fint med gæstesejlere i år indtil nu. 
Hvis det fortsætter bliver det en god sæson. 

 
7: Klubtur i juni og august, og Sankt Hans 
 Sankt Hans aften. Der er lavet et program, og det bliver i store træk som 

sidste år. 
 Juni klubturen til Nysted.  Der er desværre kun 5 både og 10 personer 

tilmeldt.  Vi håber det bliver en super god weekend med godt sejler vejr. 
 Klubtur til August. Turen går til Femø. Der er både grill og fællesrum, hvis 

dette er nødvendigt.  Karsten laver indbydelse, når tiden nærmer sig. 
 Vi håber på bedre tilmelding til Femøturen. 
  
8: Arbejdsgruppe vedr. Vikingen, status. 
 Der har været positiv respons fra Vikingen, og så er der ikke sket mere. Vi 

planlægger at der skal være et møde mellem Vikingens og vores 
bestyrelse, for at få en klar fornemmelse omkring deres holdning til en 
evt. sammenlægning.  

 
9: Afløsning af gæsteopkrævning. 
 Formanden skal afløses i perioden 8-18/7. Det er Thomas der har påtaget 

sig ansvaret i perioden, hvor formanden er væk. 
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10: Rengøring klubhuset. 
 Kim har taget initiativ og fået lavet en plan for, at vi får gjort rent i 

klubhuset, en gang om ugen. Der er lave en liste man kan tilmelde sig på. 
Pt. er der ikke nogle på listen den hhv. 28/7 – 18/8 – 1/9 – 8/9.  Det 
opfordres til at kikke på det og få fyldt hullerne ud.  Fra bestyrelsen, skal 
der lyde en tak til dem der allerede har skrevet sig på, men håber også at 
de folk der bruger huset mest, også er med til at hjælpe, når huset skal 
gøres rent igen, så det fremstår fint og flot.  

 
11: Musik på terrassen. 
 Der er signeret 2 kontrakter. Musikken kommer på terrassen den 7/7 og 

21/7. Kom og være med til at skabe en god stemning. 
 
12: Eventuelt: 

Vores køleskab i klubhuset er for lille. Thomas skal fylde det op hver dag. 
Efter at have drøftet dette, besluttede vi at vi indkøber et større køleskab, 
evt. med glaslåge, som kan indeholde mere end det vi har nu. Så kan det 
lille vi har nu bruges til madvarer og ikke drikkevarer. Vi besluttede at 
indkøbet et sådant køleskab så hurtigt som muligt. 
 
Opfølgning på brev der er sendt til et af medlemmerne, angående både 
vedligehold og eftersyn. Nogle af punkterne er imødekommet, men der 
mangler nogle enkelte punkter. Dette følges op. 
 
Den ophængte postkasse.  Vi oplever at der bliver lagt alt muligt 
forskelligt i. Valgkort og breve til folk vi ikke lige kender.  Postkassen er 
utæt og fyldt med vand, når vi tømmer den for post. Vi indkøber en ny 
postkasse og mærker den tydelige med vores klubnavn, så der kun bliver 
ilagt det til os. 
 
Låsesmed til vores hoveddør. Vi skal have låsesmedien til at gøre sit 
arbejde helt færdigt.  Det er snart længe siden han har lovet der færdigt. 
Han rykkes.  
 
Aftalen med klubben i Guldborg og nogle klubber i Nykøbing, er blevet 
vendt i Amba, og de kendte ikke til aftalen.  Vi følger op i efteråret mht. at 
få aftale opsagt, så det bliver ens for alle sejlere i Nykøbing F. 
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Vedr. montering af køleanlæg. Da Kim og Thomas skulle lave 
forstærkningen til ophænget på vores ude-del til vore nye køleanlæg, 
kunne de konstatere at der ikke var noget vindpap, eller anden som 
kunne stoppe vandet. Lige bag pladerne var træværket plaske vådt, og 
det synes som om konstruktion ikke er helt rigtig, da der kan komme 
vand ind. Hvis dette vand trænger længere ind og ned i bunden til den 
bærende konstruktion af huset, anser vi det som kritisk. Meget kritisk.  
Derfor vil vi kontakte sagkyndige folk for at rådfører os, inden vi går til 
det firma som har opført huset. 
 

 
Således opfattet 
Michael 

 
 


