
Deltagere:       Jesper Bagge Pedersen, Brian Christensen, Henrik Wolther 
Referent           Christian Saabye Simonsen 
Afbud                Toke Køhler, Jack Johansen. Morten Andersen 
 

a. Åbning af klubhus d. 18 august kl. 1530-1800 
a. Christian har aftalte med musiker Kurt Schmidt, at han spiller piano d. 18 aug. 
b. Invitationer 

i. Bo får opgaven at indbyde Sponsorer via Sponsor gruppe 
ii. Bo får opgave at informere Rene/Lene om sponsorer mhb. på 

udfærdigelse af Sponsor tavle med firmalogo. 
iii. Christian inviterer Borgmester 
iv. Henrik forestår indkøb af øl, vin og vand. Der budgetteres 50 delt. 
v. Christian medbringer udendørs pavillon til musikere 

vi. Pressemeddelelse. Morten får opgave at distribuere til Media 
Christian har opgave at skrive pressemeddelelse 

 
b. Klubhus låsesystem for medlemmer, betalende gæstesejlere og andelshavere 

a. Nøgleleverandør firma er i dialog med Toke, som fremsender budget til 
godkendelse. Funktionalitet bør indeholde betalende gæstesejlere. 
 

                          C.   Køkken  
a. Nyt køkken er monteret. Industrivaske maskine med kassesetter 

der passer sammen med opbevaringsskab er dyrere en budgetterede  
100.000 DKK og koster 123.000 DKK. Budget overskridelse blev vedtaget 
grundet høje funktionalitet og egnethed til udlejningsformål 

 
                          D.  Elbåd  

a. Pensiognist har fået sponsoreret 4 nye batterier og 4 indkøbt til grossistpris 
Mathias Hansen er fremtidig projektleder og kontaktperson. 
Båden er nu sejlklar og kan udlejes. 

 
                         E.     Strib Havnefestival. 

                  Der er en tovholder der har meldt sig og Christian får koordineret 
                  med de frivillige hjælpere der har meldt interesse. Henrik Wolther 
                  checker Bådeklubbens email for indkomne interesserede. 
 

 
                        F.     Møblering – status 
                                          Der er ikke fundet egnede borde stole. Budget er afsat 30.000 DKK                         
 
                      G.    Stationært møblement  
                                         Christina Kastalag har fremsendt IKEA tegning med indkøb 40.000 DKK  
                                         som er vedtaget indkøbt. 
 
                    H.    Booking system  

               Henrik Wolther indfører nu mobiltelefon nr. som erstatter  
               Klubmedlems nr / Andelshaver nr 

 
                     J.     Ungdoms afd. og Vild med vand. Opdatering. 
                                         Formand for Ungdoms afd. deltog ikke i mødet. Kasseren blev i Strib 



                                      Ro Klub mødt med kritik hvor der ikke var orienteret om arrangementet 
                                      Fremadrettet vil det være ønskværdigt at bestyrelsen orienteres ifald 
                                      Ungdoms Afd. er del af sådanne arrangementer. 
 
                                       Christian orienterede at Ungdoms afd. har skaffet finansiering af  
                                       en rib følgebåd med trailer og motor til værdi 100.000 DKK 
                                        Middelfart kommune har givet bevilling i alt      15.000 DKK 
                              
                    K.    Samarbejde med Strib Bådehavn 
                                       Brian er det gode eksempel på et godt samarbejde som ønskes 
                                       fortsat. Det er muligt at arbejde tæt sammen Bådeklub og Bådehavn 
                                       som Brian har vist i praksis som mødedeltager i alle 
                                       Bådeklubbens bestyrelsesmøder det seneste år og som Projektleder 
                                       med fuldt mandat til at Projekt lede ombygning inkl. disponering over 
                                       ombygningskonto. 

             Der kunne ikke udpeges nye konkrete samarbejdes projekter. 
 
                  L.      Økonomi vs. Budget 
                                        Jesper har nu helt overtaget kasserer funktionen og udarbejder 
                                        driftsbudgetter for afdrags perioden 60 Mdr. 
                                        
                                        Bevilling fra Middelfart Kommune er nu gået igennem og derfor 
                                        forløber ombygning i henhold til scenarie 2 Medium, beskrevet 
                                        for klubmedlemmer på Ekstra Ordinær General forsamling. 
 
                                       Ombygning har pt følgende hovedposter: 
                                       Indestående ombygnings konto            294.000 DKK 
                                       Udestående hovedposter i alt                243.000 DKK 
                                       Disponibel                                                    51.000 DKK 
                                       Udskudte inv. udendørs beklædning      91.000 DKK 
 
                                       Udestående hovedposter som besluttet på Bestyrelsesmøde d. 5 maj 
 
 


