
 

INTERNAL 

Agenda for bestyrelsesmøde 14. December 2021  

 

19.00 -21.00  

 

Deltagere:  

 

Jesper Bagge Pedersen, Morten Andersen, Brian Majlund, Henrik Wolter; Per Askjær og Bo Kiel 

Jespersen  

Afbud: Jens Christian Lund  

 

1) Jørgen Rasch er mundtlig og skriftlig inviteret til at deltage i den første del af mødet for en 

snak omkring sejlerskole m.m. – Jørgen har meldt forfald pga. anden aftalte.  

(19.12.2022 afleverede Jesper og Bo 3 flasker rødvin til Jørgen Rasch som tak for hans indsat 

med Sejlerskolen)   

 

 

2) Nyt fra bestyrelsen : 

 

Overdragelse af kasserer rollen fra Jesper til Brian Majlund? 

Morten og Bo svarer Banken hurtigst mulig 

Overdragelsen sker inden Nytår  

 
3) Økonomi:  Status: Jesper – Brian  

 

Gennemgang af økonomien – klubben betaler for foldedøren og har ikke behov for at låne 

ved Havnen  

Stole og borde – skal hentes i Haderslev (er hentet og opsættes den 30.12.2021)  

 Skabe; Brian og Jesper  

 Køkken: Tommy – Brian Jesper  

  

 Lån: 100.000 – afdrages med 25.000 dkk/ året  

 Billeder i Klubhus: udvalg  

 Ekstra nøgler: Henrik køber 2 – en til Villy og en til Henrik :  

  

 

 Jørgen Rasch har udlæg for  8345,00 dkk for de sidste 3 år   

 Jørgen Rasch bedes sende bilag på udgifter.  Jesper tager kontakt  

 

 Rengøring : Vi ser os om efter en ny rengøringsperson 2 timer om ugen – Henrik  

 
4) Udvalg: Status fra:  

1. Sejladsudvalg : Henrik  / Frank 
2. Sejlerskole-pt  3 elever til 2022   :  Per A undersøger - Bo bakker 

op     
3. Sponsor udv.  Morten/Bo  
4. Ungdoms afd : Morten – vintertræning – reklame på skole  
5. Ombygning : Jesper 
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6. Forsikring af klubhus  : Jesper/Brian /Bo  

5) Procedurer for udlejning af klubhus 

 

1) Hvem – 

Klubbens medlemmer – anpartshavere –  

Specielle interesse grupper iht lejekontrakten  

Kapsejladser, aktiviteter relateret til klubben  

 

2) Priser  

Leje af klubhus kan ske efter 2 års mellemskab eller efter tegning og betaling af 2 års 

medlemskab (2 x 750 dkk + 1500 i leje )  

 

3) Der åbnes for udlejning den 15. november for det næste år  rullende 12 mdr.  – efter at 

årshjul er lagt – hvor alle kendte klub aktiviteter er fastlagt  

Årshjul dækkende  12 månder opdateres hver 6 måned – 1/6 – 1/12  

(Årshjul for 2022 udarbejdes den 29.12.2021) 

 

Udlejningsområde: hele klubhuset lejes lejlighedsvis – ved brug af Sejlestue i forbindelse med 

udlejning sættes en seddel på døren –– klubben forventer at udleje hele klubhuset ca 30 

gange om året   

 
4) Rengøring og inspektion påhviler de af klubben udspejdede personer . Klubben arbejder 

på et gebyr på ca. 300 kr/time kr for eventuel ekstra rengøring ved manglende rengøring 
efter fester. 

5) Kort tids leje til foreninger – Max 5 timer til 500 dkk  

 

6) Depositum afskaffes, Hele lejebeløbet betales ved booking (1500,00 for en dag)n . 

Afbestilling skal ske senest 30 dage før .  

7) Årshjul – forslag udarbejdes den 29.12.2021 på Teams Møde  

8) Betingelser for leje lægges på hjemmesiden Morten, Henrik , Bo 
9) Lokaler og toiletter skal afleveres i samme stand som det blev modtaget  

 
6) Procedure for forslag fra klubmedlemmer – forslag rettes til bestyrelsen som giver tilsagn 

 
7) Aktivitetsudvalg:         

Status gennemgang  
a. Sejladsudvalg: Henrik 

b. Kommunikation: Henrik og Morten 
c. Webmaster: Steen  

d. Aktivitetsudvalg inkl. Sct Hans: Per/ Christian  

e. Bridge: Magrethe 

f. Pensiongnisten: Mathias/ Christian 

g. Festudvalg: Per Askjær 

h. Vild med vand: Christian Adelhard 

i. Nye vandaktiviteter: Christian Lund  

j. Vinterbadning: Jesper 

k. Låsesystem:  nøgleboks – vi tester om dette system virker frem til 01.01.2023  
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l. Henrik søger sponser til træ-væg til klubhus – status på næste bestyrelsesmøde den 11. 

januar 2022 

m. Christian Lund sætter lamper op 

n. Per kender en der renoverer billeder - ser på de gamle billeder af havnen 

o. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support  
p. Sponser plade:  Morten/ Bo /Rene 

 

   

8) Klubhus færdiggørelse 
i. Skabe og fast inventar 
ii.  i.      Christina Kastalag har færdig tegnet i IKEA og venter på Kassereren omkring 

indkøb – beslutning tages på næste bestyrelsesmøde 

Sidste el og inventar montage – Bo kontakter Tommy  

Skydedør er bestilt  

 
9) Forberedelse til dialogmøde med Havnen den 16. december  2021  - se vedhæftede referat fra 

dialogmødet.  

 

 

 

Mange sejler og Nytårs hilsener  

 

Bo  

 

 


