
Referat fra bestyrelsesmødet 12. Marts 2008 
  

  

Dato: 12.03.2008 
  

Deltagere: Torben, Tommy, Per, Anette, Jan, Søren Kim og Leif. 
  

Generalforsamlingen: 
Gik godt med en fin tilslutning og positiv stemning. Referatet godkendt. 

Der indrykkes en ”notits” i den lokale avis. 

Tovholder: Per 

  

Visionsmøde om havnearealet (nyt klubhus): 
Per har deltaget i et visionsmøde i Saltcentret om havnearealets fremtidige 

udnyttelse. Per fik her fremlagt klubbens udspil. Udgangspunktet er plads 

til 6 containere samt klubhus som Per har skitseret et oplæg til. En 

placering tæt ved sejlklubben vil være fint. Et muligt samarbejde med 

andre ”hav/fjord interesserede” blev også drøftet. 

Når Per modtager referat fra visionsmødet, rundsendes det til resten af 

bestyrelsen. 

Per vil gerne repræsentere klubben i forbindelse med havneprojektet/nyt 

klubhus og holde os andre informeret. Alle er enige om at det er en god 

løsning. 

  

,ye medlemmer: 

Torsdagsroning for nye medlemmer tilrettelægges ved kursus start. Det vil 

give de nye en mulighed for at møde andre medlemmer samt træne 

roteknik mv. Vagtplan etableres hvis nødvendigt. 

Ansvarlige: Jan og Leif 

  

Uddannelse: 
Der er afsat penge til kursusvirksomhed igen i år. Behovet analyseres 

løbende. 

  

Containerkøb: 

Beslutning om køb er udskudt til næste bestyrelsesmøde.              

  

Containere: 

Halvtaget i mellem containerne længst imod øst afmonteres (hvis køb af 

ny container besluttes) 

Kasse monteres på container 3 således at vi får plads til 2’er kajakker 

Tovholder: Per 

  

Hjemmeside oprydning: 

Nyhedsmail slettes (bruges ikke) 

Økonomi udvalg slettes (ikke nødvendigt) 

Ansvarlig: Leif 

  

Materieludvalget: Jan er den foreløbige kontaktperson (andre navne 



slettes). Senere vil informationerne på materiel udvalgets hjemmeside 

blive ændret/opdateret. 

Ansvarlige: Jan Anette og Leif 

  

Web og PR udvalg, ændres til Web udvalget og hjemmesiden opdateres. 

Ansvarlig: Leif 

  

Indholdet af linket ”Kontakt til klubben” : Alt under den anden gule streg 

slettes 

Ansvarlig: Leif 

  

Opslagstavle: Teksten ”Har du et arrange….” fjernes 

Ansvarlig: Leif 

  

Folder: 
Tommy har lavet en flot ny folder der præsenterer klubben rigtigt godt. 

Enkelte ting i folderen skal tilrettes. Leif sender logo til Tommy som 

redigerer folderen færdig og sender den rundt til bestyrelsen. Når den er 

godkendt, prøvetrykker Torben folderen og der produceres 200 stk. til 

uddeling. 

  

Web møde: 
Jan, Tommy og Klaus Hymøller indkaldes til et møde om muligheden for 

mere generelle ændringer på hjemmesiden. 

Ansvarlig: Leif 

  

  

For referat/Leif Halling 

 


