
Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 16. februar 2020, kl. 11.00. 

Til stede: Bent Andersen (BA), Magrethe Andersen (MA), Romulus Lontis (RL) og Dorte 

Heiselberg (DH) 

 

Ad. 1. Dagsorden for dagens møde. 

Godkendt  

 

Ad. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2019. 

Referat udsendt til bestyrelsen og godkendt elektronisk. Derefter udsendt til medlemmerne 

den 20. juni 2019. 

 

Ad. 3. Strømforbrug i klubhuset. 

I øjeblikket bliver bådklubben ikke opkrævet for udgift til strøm i klubhuset, hvilket vi gerne vil 

have i orden. DH sender et estimat for strømforbrug til Havnens bestyrelse med forventning 

om, at vi får dette mellemværende på plads. 

 

Ad. 4. Bådklubbens klubhus 

Der har været afholdt et møde med formanden for havnen (Niels), hvor der har været fremlagt 

ønsker om at placere et nyt klubhus, hvor det eksisterende er eller oppe ved havnefogedens 

hus. Bestyrelsen har vendt tilbage, at det ikke er muligt i forbindelse med Havnefogedens hus, 

men længere oppe mod kranen på samme side. Alternativt på den eksisterende plads.  

I øjeblikket arbejdes der på at placere et nyt klubhus på den eksisterende placering, da det 

formodentligt vil blive den billigste og nemmeste løsning. Bådklubben indgår gerne i et 

samarbejde med havnens bestyrelse om et nyt fælleshus med badefaciliteter, som der tidligere 

har været arbejdet på.  

 

Ad. 5. Kontingent 

Der fremsættes forslag på den kommende generalforsamling om en lille kontingentstigning på 

kr. 50,00 til aktive medlemmer. 

 

Ad. 6. Klubtandere 

Vi har besluttet, at der fremover betales for klubstandere. Pris kr.75. 

 

Ad. 7. Indmeldelse i klubben. 

Ved indmeldelse i klubben vil der fremover blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på kr.100,00. 

 

Ad. 8. Bådklubbens regnskab. 

Bådklubbens regnskab udsendes elektronisk via conventus jvnf. vedtægterne. 



Ad. 9. Søsætning 2020. 

Den fælles søsætning er aftalt med Rene Thorsager til d. 2. maj. Hvis tidspunktet passer 

dårligt, er man velkommen til at henvende sig til Rene for at aftale et alternativt tidspunkt. 

Han er ofte i området og er super fleksibel.  

 

Ad. 10. De resterende både fra ungdomsafdelingens tid. 

Den sidste båd blev solgt kort efter sommerferien for kr. 1.500 til Thorbjørn fra klubben. 

 

Ad. 11. Fremtidige kurser.  

Sejlsikkert og Hjerteforeningen udbyder gratis kurser.  Vi vil undersøge om er muligt at få et 

kursus til Øster Hurup i foråret 2020.  

 

Ad.12. Aktiviteter og arrangementer i 2020. 

Bustur til redningsstationen Hirtshals afvikles den 28. marts 2020. 

Fælles sejltur er planlagt til den 6./7. juni 2020. 

Sommerfest afholdes den 15. august 2020. 

Anholtturen er planlagt til den 21–23. august 2020. 

Arrangementslisten kan ses på bådklubbens hjemmeside. 

 

Ad. 13. Bestyrelsen 

Bent har valgt ikke at genopstille til bestyrelsesarbejdet. Magrethe vil gerne forsætte som 

kasserer og stiller op til valg. 

 

Ad. 14. Sikring af at alle medlemmer får de nødvendige informationer. 

I øjeblikket er der et enkelt medlem, der ikke er på mail. Der er lavet en speciel aftale, hvor 

mail sendes efter eget ønske til en nær ven.  

Hvis der er nogen af medlemmerne, som har udfordringer i forhold til betaling af kontingent, 

kontaktes kasseren, og der findes en løsning i forhold til betalingsmåden. 

 

 

Referent Dorte 16. februar 2020  

  

  

  

  


