
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 22.02.21 kl.19.30 – online bestyrelsesmøde. 

Tilstede: Romulus Lontis, Magrethe Andersen og Dorte Heiselberg 

AD.1. Dagsorden for dagens møde. 

Godkendt  

AD.2. Siden sidst. 

Referat udsendt til bestyrelsen og godkendt elektronisk. Derefter udsendt til medlemmerne d. 8. december 

2020. 

Bådklubben har sendt en mail til Havnens Bestyrelse, om de vil kigge på sugeren til tømning af bådenes 

holdingtanke, da den ikke fungerer optimalt. Det er et krav, at gæstesejlere og andre kan få tømt deres 

tanke i havnen.  

Derudover har bådklubben forespurgt Havnens Bestyrelse, om det er muligt at sætte faste spritautomater 

op på havnen. Det vil give tryghed både til besøgende og de faste i havnen i forhold til Covid19. 

Der har været en forespørgsel fra medlemmer om faste datoer for søsætning og optagning. Det har kun 

været muligt at lave en fast dag for optagningen med Rene. Bådene tages fremad op fredag i uge 41. 

Søsætningen vil variere mellem en lørdag og en helligdag i perioden fra sidst april til først i maj. 

AD.3. Status klubhus, fondsmidler 

Vi har fået en tilbagemelding fra Mariager Fjord Kommune, at der skal sendes ydereligere dokumenter ind i 

forhold ansøgningen som byggetilladelse. 

VI har modtaget kr. 66.000 fra Lokale og Anlægsfonden til det nye klubhus. Ansøgning til Jutlanderfonden 

Himmerland er igen sendt afsted. 

Fondsmidler fra Trygfonden – kursus i førstehjælp + brandkursus er bevilliget. Vi forventer kurserne bliver 

afholdt hen over sommeren, når det er muligt. 

AD.4. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er udsat på grund af Covid19. Vi forventer, at den bliver afholdt lørdag d. 8. maj. Så 

håber vi, det er muligt at samles. 

AD.5. Kontingent 

Kontingentopkrævning udsendes snarest. 

AD.6. Aktiviteter 2021 

Sommertur i weekenden 12./13. juni. 

Anholtturen i weekenden 22./23. august – hvis der blæser en hel orkan kan turen muligvis flyttes til 

weekenden efter. 

Generalforsamling d. 8. maj. 

Sommerfest lørdag d. 14. august kl.13.00. på Havnen. Vejret sætter dagsordenen for, hvor vi afholder den. 

Kursus i Førstehjælp og Brandkursus vil blive afviklet hen over sommeren. 



AD.7. Vinterpladsen. 

Bådklubben overtager arbejdet omkring vinterpladsen i forhold til opmærkning, tilmelding, m.m. Havnen 

har haft et ønske om, at bådklubben fremadrettet varetager denne opgave. Havnen har foreslået, at der 

opkræves et årligt beløb på ca. kr. 100,00 pr. båd for plads på vinterpladsen. Der skal udarbejdes klare 

retningslinjer i forhold til samarbejdet med Havnens Bestyrelse om opgaveløsningen. 

AD.8. Forslag til ændring af Vedtægter. 

Forslag om at der ændres i vedtægterne, så der opkræves kontingent i januar måned i det år kontingentet 

gælder for. Sættes på dagsordenen ved generalforsamlingen i maj måned. 

AD.9. Observatør. 

Vi har i bestyrelsen talt om, at det kunne give god mening, at der sad en observatør fra bådklubbens 

bestyrelse i Havnens bestyrelse. Formålet er at styrke samarbejdet og lette kommunikationen. 

En observatør har ingen stemmeret, men er en aktiv medspiller i forhold til opgaveløsning m.m. 

Forslaget sendes til havnens næste generalforsamling. 

AD.10. Regnskabet for 2020. 

Regnskabet er underskrevet af vores lokale revisorer og klar til generalforsamlingen. Regnskabet vedhæftes 

dagsorden, når den udsendes. 

Referent Dorte Heiselberg 


