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Deltagere:  Christian Simonsen (CS), Toke Köhler (TK), Bo Kiel Jespersen (BKJ), Kenn Larsen 

(KL), Henrik Wolter (HW), Frank Nielsen (FN),  

Referent: Kenn Larsen (KL) 

Ordstyrer: Toke Kohler (TK) 

 

MØDE AGENDA 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat 

3. Opfølgning på aktiviteter 1+2 kvartal 
a. Se aktivitets oversigt i vedhæftede Projektoversigt 

 
4. Endelig formulering af Strib Bådeklubs virke 

a. vision / mission el. ønsker og intention 
 

5. Klubhus 
a. Drøftelse af Christinas oplæg 
b. Finansieringsmodeller / alternativer 
c. Next step 

 
6. Organisering 

a. Ny webmaster intro 
b. Fundraising team rekruttering 
c. Finde flere frivillige til udvalg/ organiseringsplads  

 
7. Økonomi 

a. Status 1+2 kvartal (Feks.  Resultatopgørelse fra Dinero) 
 

8. Samarbejder 
a. Strib Havn 
b. Ro & Kajakklub 
c. Imagine Strib 

 
9. Andre punkter 
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MØDE REFERAT 
Møde Start: Kl. 19:08 

1. Dagsorden godkendt af mødets deltager, TK valgt som ordstyrer og KFL som referent.  

 

2. Referat for sidste bestyrelsesmøde, d. 22 Maj, enstemmig godkendt. 

 

3. Opfølgning på aktiviteter 1. & 2. kvartal 

Organisering af udvalg/poster samt opdatering på aktiviter. 

• Søren Vestergaard (SV) tilkendegav, ved standerhejsning d. 14/6, at han kunne hjælpe med 

webside. Bestyrelsen talte om muligheden for at indhente teknisk professionel assistance og 

lade SV være tovholder på projekt. KFL tager kontakt til SV snarest muligt. HW tager kontakt til 

bekendt (sin it-programmør) med hjemmeside kompetencer. Bestyrelsen vil kigger nærmer på 

Middelfart sejlklub’s hjemmeside setup. 

• Louise Duus (LD) har meldt til bestyrelsen at hun må trække sig fra Vild med Vand udvalget 

grundet begrænset tid. BKJ tilkendegav at han ville agere tovholder indtil posten kan besættes 

til anden side. 

• Klubben har modtaget DKK 5.000,00 i sponsorat fra Middelfart Sparkasse. 

• Martin Vasarhelyi (MV) har indsæt ansøgning til Tryg Fonden i forbindelse med mulig 

anskaffelse af elmotorer til klubbens skolebåde. TK følger op på ansøgning status med MV 

• HW melder løbende på FaceBook i forbindelse med klubbens kapsejladser. Ingen kommentarer 

fra bestyrelsen. 

• SBK har 2 pladser ledig i skolebåde, der laves et opslag på SoME i forsøg på at fylde de 2 sidste 

pladser. KFL laver opslag. Bestyrelsen tilføjes som Authors på FB side – KFL ansvarlig. 

• BKJ koordinerer med Spejderne med henblik på Skt Hans. Hvis regering udvider 

forsamlingsfrihed til større antal, er det mere sandsynligt spejderne ønsker at stille op. BKJ 

følger op 

• Bestyrelsen har ingen kommentarer til Bådelaug eller sejlerskole, andet end stor tilfredshed. 

• Standerhejsning afholdt d. 14/6 med deltagelse af flere medlemmer. Bestyrelsen takker for 

fremmødt. 

• Bestyrelsen er informeret om kvinder som dukker op til pigesejlads, men ikke har mulighed for 

at komme med ud og sejle. CS følger på med udvalgsansvarlig. 

• Vinterbadning – Per Stub har overdraget information til Claus Urhøj 

• Kommende møde med Strib Havn (SH) d. 20 August. Bestyrelsen laver en agenda for mødet 

omhandlende Aflæsning af måler, Manglende opkrævning for havnens lejer samt præsentation 

af forslag til renovation af klubhus og SBK bestyrelse – KFL tager kontakt til havnen. 

• Afriggerfest forsat fastlagt til 24 Okt. 2020 - TK 
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Bestyrelsen havde d. 16/6 et uformelt kaffemøde med kommunen, repræsenteret af Borgmesteren, 

hvor bestyrelsen tilkendegav ønsker om at være en aktiv del i kommunen ifht. Borger initiativet Imagine 

Strib, vision omkring bæredygtighed, udvikling samt planer for at renovering af klubhuset mv.  

Kommunen gjorde opmærksom på muligheden for diverse fonde og kommunalt initieret 

støttemuligheder. Kommunen opfordret til at rette kontakt til diverse ansvarshavende i kommunen. 

Bestyrelsen gik fra mødet med en positiv følelse og vil dele punkter med SH forud for mødet d. 20 Aug. 

4. Vision & Mission 

Bestyrelsen talte om klubbens Vision & Mission med følgende foreløbigt resultat. Der har arbejdes 

videre med denne – HW 

Vision 
Vi ønsker at være en inkluderende, åben og (imødekommende) forening/omdrejningspunkt med fokus på 

social og grøn bæredygtighed ved og omkring Lillebælt for alle interesserede. 

Mission 
At kunne tilbyde faciliteter og adgang til aktiviteter ved, i og omkring Lillebælt for alle interesserede. 

5. Klubhus 

a. Christina Magnussen (CKM) har udarbejdet et forslag som bestyrelsen tage med på 

mødet med Strib Havn (SH). Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed og taknemlighed for 

CKM’s arbejde. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og vil præsentere dette for SH 

på mødet d. 20 August.  

b. Bestyrelsen talte om finansieringsplan for renovering af klubhuset. Indhent tilbud fra 

håndværker lander på 500.000,00,- og tilkendegive at de tidligst kan påbegynde 

renovering start 2021. TK henvender sig til Middelfart Kommune, Sabine Christensen1, 

for at fremskaffe overblik over tilgængelige fonde/midler mv. (deadline 1/7). 

Bestyrelsen diskuterende desuden private fonde/puljer som en del af en 

finansieringsplan. 

c. Jørgen Rasch (JR) gav følgende input – ”større ombygninger kræver godkendelse fra 

Havnen samt en finansieringsplan”. 

 

6. Organisering 

a. Jf. først punkt under 3. KFL retter henvendelse 

b. Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelser fra flere af klubben medlemmer som ønsker 

at bidrage til klubben. Bestyrelsen vil invitere disse personer med på næste bestyrelses 

møde for at indlede dialog omkring interesser, tidligere erfaringer mv. 

c. Jf. ovenstående punkt b. 

 

7. Økonomi 

 
1 Sabine Christensen, tlf. 8888 5010, e-mail sabine.christensen@middelfart.dk 

mailto:sabine.christensen@middelfart.dk
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a. Klubben har sendt kontingent opkrævninger til 221 personer, hvoraf 33 fortsat mangler 

at betale. Disse 33 kontingenter repræsenterer 18.900,00 i tilgodehavende. TK 

kontakter disse medlemmer. 

 

' 

 

Status for 1. halvår er en positiv balance på kr. 57.353,71, dette er med kr. 18.900,00 i 

tilgodehavende kontingent for indeværende regnskabsår. Grundet COVID-19 er 

lejeindtægter for klubhuset faldet sammenlignet med 2019. 

 

8. Samarbejde 

a. Bestyrelsen har fastlagt et møde med SH d. 20 August. 

b. FN har rettet kontakt på FB til de windsurfer som benytter Strib Bugten. CS har været i 

dialog med SRK og SRK har tilkendegivet ønsker om møde med SBK i forbindelse med 

tættere samarbejde. 

FN, TK og CS er enig om at stranden foran SRK’s lokaler er det naturlig startsted for vand 

aktiviteter såsom windsurfing, UV jagt og/eller Vinterbadning. Bestyrelse ønsker at 

indlede dialog med SRK i forbindelse med at åbne op for brugere af lillebælt tilgang til 

faciliter så som omklædning/bad mv. SBK ønsker tættere samarbejde de forskellige 

foreninger imellem. 

c. Imagine Strib – Borger initiativ afholder workshop 4 omhandlende ”Visioner for havnen i 

Strib”. CS følger op med Konsulent Kuno Johansen vedr. SBK’s involvering.  

 

9. Andre punkter 

Bestyrelsen fastsatte næste møde til 12 August 2020 ( kl.19.00) 

 

Møde Slut Kl.: 21:46 


