
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 3. december 2020 kl. 20.00. 

Tilstede – online bestyrelsesmøde: Magrethe Andersen (MA), Romulus Lontis (RL), Dorte 

Heiselberg (DH) 

 

Ad. 1. Dagsorden for dagens møde. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 16.02.2020. 

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

den 20.02.2020. 

 

Ad.3. Info ved formanden. 

Status klubhus: 

Der er sendt en ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Er informeret om, at der ikke 

handles på det før i det nye år grundet nyansættelse indenfor området. Kommunen oplyser, at 

der i øjeblikket arbejdes på ændringer i lejekontrakter – p.t. ved vi ikke, hvilken betydning, 

det har for os og det nye klubhus. Der er søgt byggetilladelse på den eksisterende sokkel. 

Klubhuset vil blive et stort rum med køkken i den ene ende. Når alt er godkendt, bygges 

klubhuset af Tradium i Randers dvs. af unge mennesker under uddannelse. Huset vil blive 

transporteret på en blokvogn og leveret samlet. 

Der er søgt fondsmidler ved Jutlander Bank Fonden (kr.170.000,00) samt ved Bygge- og 

Anlægsfonden (kr. 66.000,00). Der søges først ved andre fonde, når vi har fået en 

tilbagemelding på ovenstående ansøgninger. 

Det gamle klubhus er næsten ryddet, alle tingene er stort set opmagasineret ved 

klubmedlemmer.  

Elektriker købes til at koble strømmen fra. Der mangler lige de sidste ting som fx lanterne 

udenfor samt andre småting. 

Klubhuset fjernes, når finansieringen til det nye klubhus er på plads, og kommunen har givet 

bygge- og nedrivningstilladelse. 

 

Ad. 4. Henvendelse fra medlem vedr. faste søsætnings- og optagningsdatoer. 

Der er taget kontakt til Rene via mail i.f.t. at vi får faste dage for søsætning/optagningen hvis 

det er muligt. Der arbejdes videre på dette punkt. 

 

Ad. 5. Henvendelse fra Havnes bestyrelse vedr. at Bådklubben alene står for 

optagning og søsætning. 

Bestyrelsen har talt om, at det giver god mening, da der bliver brugt rigtig meget unødvendig 

tid mellem havnen og bådklubbens koordinering, som vil minimeres ved, at der kun er en 



person man skal kontakte. Aftalt at DH kontakter Havnens bestyrelse for klare retningslinjer i 

forhold til opgaveløsningen. 

 

Ad. 6. Tømning af holdingtank. 

Der har været en del henvendelser fra medlemmer, der oplever at sugeren til tømning af 

holdingtanken ved mastekranen ikke fungere optimalt, fx oplever flere medlemmer, at der ikke 

er sug nok i slangen. Aftalt at DH kontakter Havnens bestyrelse i forhold til 

problematikken.      

Ad. 7. Evt. Fastsættelse af årsprogram for aktiviteter i 2021 behandles på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Referent Dorte 6. december 2020. 

  

  

  

  

  


