
Referat fra bestyrelsesmøde den 20.6.2016. 

Deltagere: Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Claus Holm, Anette Olesen, Torben Holmgren, Søren 
Esmarch og Malene Nielsen (referent) 

Afbud fra: Brian Sørensen, Michala Demant. 

Pkt 1. Opfølgning på seneste udvikling i samarbejdet med kommunen. Hvad med forsyning? El, vand, 
afledning, varme, internet? 

Det afholdes torsdag den 23.6.2016 et møde med borgmesteren med deltagelse af Torben Holmgren, 

Claus Holm og Malene Nielsen vedr. byggeprocessen. Udfaldet bliver at vi får koblet en enkelt 

koordinerende kommunal kontaktperson på vores projekt. Pågældendes opgave er at koordinerede det 

samlede projekt på de interne linjer i kommunen, og have kontakt til klubben via Torben Holmgren. Det 

aftales at der afholdes et møde med pågældende inden sommerferien, med henblik på at drøfte detaljer 

og konkrete næste skridt i projektet, herunder at få styr på åbne punkter vedr. el, vand, kloak og 
fjernvarme. 

Pkt 2. Opfølgning på økonomi i byggeriet - Torben Holmgren giver en status og ønsker en status fra 

dem som skal bruge penge. - Tidshorisonter på bygninger, flytning, containersalg, inventar og arbejde 
der skal gøres.  

Der er pt bud på 3 containere. Ellers er der ikke noget nyt i forhold til økonomien i byggeriet. 

Pt er tidshorisonten for færdiggørelse af hus sidst i september. 

Pkt 3. Merpriser hos Finn? El, tag, andet? – Mindre-priser fundament, simplere konstruktioner?  

Torben Holmgren tager sig sig af drøftelserne vedrørende el. Torben kontakter ligeledes Finn Møller 
vedrørende plusser og minusser i regnskabet for byggeriet.  

Pkt. 4. Sponsorer - hvem? - møbler til klubhuset. Vi har fået sponsoreret møbler fra Sparekassen 

Kronjylland. Status på liste fra Claus Holm. Claus prioriterer armaturer og tænd-sluk mekanik. Claus 
følger op på punkter på liste. Anette Olesen kigger på muligheder i forhold til havemøbler.   

Pkt. 5. Flytning af bro. Søren E. har lavet en flot skitse til ny/flytning af bro. Vi flytter hele den gamle 

bro. Per Larsen har tilbudt at stille maskiner til rådighed i forbindelse med flytning af broen ligesom han 
vil hjælpe med at svejse. Vi forventer at lægge sf-sten på græsstykket op til gangstien.  

Søren E. laver indkøbsliste i forhold til broen, og Klaus spørger Per om, hvor meget han kan hjælpe 
med. Forventeligt flyttes broen slut juli eller først august. 

Pkt. 6. Videre drøftelse af " brug af huset". Anette renskriver dokument og rundsender det til 
kommentering.  

Pkt. 7. Tilrettelæggelse af rejsegilde. Pga. sommerferie, venter vi til umiddelbart efter sommerferien - 
forventeligt i september.  



Pkt. 8. Torsdagsroningerne; evaluering. Der er nogen som sejler lang tur og kort tur. Fint, at vi udpeger 
en ansvarlig på forhånd. 

Pkt. 9. Tirsdagsroningerne; evaluering. Lidt sløjt på det seneste. Men stadig fortrøstningsfulde. Anette 
vil gerne fortsætte som primusmotor. 

Pkt. 10. Ture ud af fjorden; skal vi have gang i det? Malene lægger ud på forum om nogen kunne tænke 
sig at lave en tur og eventuelt danne en turgruppe. 

Pkt. 11. Instruktørerne - fælles fodslag (workshops?) eller andet. Hvad gør vi fremadrettet? Det 
besluttes, at arbejde videre i den retning. 

Pkt. 12. Kajakkerne - Torben Holmgren medbringer en liste med småreparationer. (2 paddlefloats, wire 

gul Valley, elastik, liner, en højre knæstøtte mangler, en sædepude er løs). Torben Holmgren indkøber i 

forhold til  liste. Klaus søger Trykfonden om paddelfloats til september. 

Klaus kontakter Ole med henblik på at låne værktøj til at sætte øjer i selerne.  

Evt.  

- Regatta i september. Anette fortsætter koordinering.  

- 3. juli: Klaus aktualiserer begivenhed i facebook.  

- Orientering om at Anders gerne vil rådgive i forhold til planter, der skal sættes omkring klubhuset. 
Han forslår umiddelbart "Snebær".   

 


