
Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 16. juni kl.10.00 2019 i klubhuset. 

Tilstede: Bent Andersen (BA), Romulus Lontis (RL), Dorte Heiselberg (DH) 

Ad. 1. Dagsorden for dagens møde. 

Godkendt  

Ad. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18.11.2018. 

Referat udsendt til bestyrelsen og godkendt elektronisk. Derefter udsendt til medlemmerne den 
29.12.2018. 

Ad.3. Info ved formanden. 

Den 23. juni kl.13.00 skal Niels Harb Fengers aske, som i mange år har været medlem af Øster Hurup 

bådklub, spredes i Kattegat. Der deltager 3 både fra Øster Hurup Bådklub (Krølle, John Nielsen og 

Per Heiselberg) sammen med Niels’ båd Freya, som hans nevø har overtaget.  

Ad. 4. Bådklubbens klubhus 

Vores klubhus har haft bedre dage og holder nok ikke så mange år ☺. Vi har talt om, hvordan vi 

griber sagen an i forhold til at få etableret et nyt klubhus via fonds midler. Inden denne proces, er 

der mange ting, der skal undersøges og samarbejdes om. DH tager kontakt til relevante personer i 

forbindelse med et nyt klubhus, som fx havnens bestyrelse m.fl. – info lægges løbende ud.  

Ad. 5. Afslutningsfest/optagningen i oktober 

I forbindelse med optagningen plejer vi at mødes omkring gule ærter m.m. I år vil der være 

mulighed for at kunne vælge mellem gule ærter eller tarteletter med hønsefyld. 

Ad. 6. De resterende både fra ungdomsafdelingens tid. 

I øjeblikket har vi to både tilbage, den ene er i bedre stand end den anden. Der er en båd, der har 

været brugt som følgebåd samt en Laser fra 1980. Hvis der er nogen af medlemmerne, der er 

interesseret i at købe en af dem, bedes de henvende sig til Dorte inden d. 15. juli 2019. 

Ad. 7. Mulige kurser fremover.  

Dorte og Romulus undersøger hvilke kurser, der kunne være aktuelt specielt omkring sikkerhed til 

søs for medlemmerne. Hvis du /I sidder med en god ide til kurser, som I tænker, der kunne være 

interessant for medlemmerne, er I meget velkommen til at melde tilbage til enten Dorte eller 

Romulus. 

AD. 8. Sommerfest/Grill fest. 

De sidste par år har vi været samlet til en uforpligtende sommerfest på havnen i samarbejde med 

Havnen. Det gør vi i år igen lørdag d. 17. august kl.12.00 ☺  Grillerne tændes og hver især 

medbringer mad og drikkelse til sig selv. Hvis det gode vejr er med os, sidder vi ude, ellers kryber vi 

nok i læ i Fælles Huset på Haven. Bådklubben vil i denne forbindelse, være vært ved en dessert til 

alle der møder op. 

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer både til vands og lands ☺ 

 



Referent Dorte 20. juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


