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Referat Bestyrelsesmøde i Klubhuset den 22/11 2022 
 
 
Deltagere:  Charlotte Maj Skov Jensen – Kim Dybsø – Thomas Hansen – 

Claus Walther Hinsch – Karsten Staun -   Michael Håkonsson 
  
 
Dagsorden: 
 
 
1: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde fra 25/10 2022. 
 Intet at bemærke. Referat godkendt. 

 
 
2: Siden sidst:  
  
 Formanden: 
 Mødets vigtigste punkt var, at vores formand havde valgt at trække sig 

med omgående virkning fra bestyrelsen.  Bestyrelsen drøftede 
muligheder og virkning. 

 
 Bestyrelsen vil herigennem gerne takke John for det meget store og 

dygtige arbejde han har gjort gennem årene for vores klub og ønsker at 
han stadig får mange gode timer, sammen med os, på havnen og på havet. 

 
 Ifølge vedtægterne er det generalforsamlingen der vælger klubbens 

formand og kasserer, hvert andet år. Formanden skal vælges på næste 
generalforsamling  den 23/2 2023. (sidste torsdag i februar) 

 
 Bestyrelsen vil indtil generalforsamlingen, forsøge at finde et 

formandsemne, samt et nyt bestyrelses medlem, som skal vælges. Hvis 
der blandt klubbens mange medlemmer, skulle være en, der ønsker og 
har lyst til at høre mere og evt.  ønsker at ville være en del af ledelsen i 
klubben, kan man bare henvende sig på klubbens mail, som er    
mg.boatclub@gmail.com    eller kontakte undertegnede på telefon 
20305141. 

 
 Indtil da, vil bestyrelsen rykke sammen, og forsøge løse de mange 

opgaver der måtte komme, i fællesskab, indtil den nye bestyrelse er valgt. 
 Heldigvis er det den stille periode vi har nu. 

mailto:mg.boatclub@gmail.com
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 Resume fra AMBA møde 
 Charlotte kunne kort fortælle lidt om de nye tiltag omkring vinterpladsen 

samt de ting der skal sker i det område ved de gamle vinterpladser. 
   
 Der bliver stadig talt om de pælestyr omkring flydebroen, der skal laves. 

Der er stadig lovning på, at de snart vil blive lavet. 
 
 Der er ansøgt om 10 stiger fra TRYG-fonden. Der er bevilliget 3 stiger, 

som bliver placeret, hvor man tror det giver mest mening. 
 
 AMBA har varslet at der vil være en stigning på 5% på pæle-leje næste år. 
 Vi forventer at holde priserne på vores pæle-leje. 
 

Charlotte ville gerne have et medlem fra bestyrelsen, med til næste møde 
i AMBA.  Thomas deltager sammen med Charlotte. 
  

 
 Kontaktpersoner mv. til klubben. 
 Vi skal have revideret alle steder bl.a. på hjemmeside mht. kontakt 

personer til klubben, så John slipper for at få flere henvendelser. 
   Indtil videre må den primære indgang til klubben, være vores hovedmail 

som er:  mg.boatclub@gmail.com 
 Claus forsøger at finde en person, som kan hjælpe med at rette 

hjemmesiden. Koder mv. findes sandsynligvis på den USB-nøgle vi har 
fået fra John.  

  
 De bankkort John havde på klubbens vegne, bliver annulleret og 

Charlotte bestiller nye kort.  
 
 Michael tjekker Harba, om alle har betalt deres kontingent.  Hvis ikke, 

skal der straks rykkes, så det kan blive bragt på plads. 
 
  
 Regnskab: 
 Charlotte havde som sædvanligt lavet er fint ajourført regnskab, og det 

blev kort gennemgået. Ingen havde bemærkninger eller kommentar. 
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Sag vedr. medlem. 
Det var pålagt, at der skulle skiftes zink på båden og dette er, så vidt 
vides, sket.  Bestyrelsen fastholder de øvrigt krav til båden, som tidligere 
er fremført.  
  
Medlemstallet: 
Der har været en smule udmeldelser, fra medlemmer der ikke mere har 
båd.  Medlemstallet er 72, hvor af 49 har både. 
 
Kommende arrangementer: 
Vi glæder os til julefrokosten den 2. december 2022. Karsten har styr på 
det praktiske. 
Den 11. december kl. 14.00 er der julehygge med gløgg og æbleskiver. 
 

 
3: Eventuelt. 
 Intet yderligere at bemærke 

 
 

   
 
Således opfattet 
Michael 

 
 


