
 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 08. marts  2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset  

 

Bestyrelsesmøde begynder med deltagelse af repræsentant(er) fra Strib Havns Bestyrelse  

 

Deltagere fra Strib Bådehavn Amba  Christian Adelhart -  

Deltagere fra bestyrelsen Jesper, Brian, Per, Henrik og Morten  

Afbud  Jens Christian. 

 

 

1) Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet den 08. februar 2022 – godkendt  
 

2) Dialogmøde med repræsentant(er) fra Strib Havn Amba´s bestyrelse  

 
a) Varme regning: Havnen afregnes strøm og varme hvert kvartal – vær opmærksom på at spare 

på forbruget ifm klubhuset  
b) Forslag til vedligeholdelse af havnen – men alle penge idag bruges til vedligehold  

 

Gennemgang af ønsker om vedligehold og forandring  

Indtægter på værdiggrundlag  - midler fra samarbejde og projektmidler  

Lovgivnings ændringer 

Mulighederne er mange  

 

Ansaffelser til havnen Højtryksrenser – støvsuger  

 
Nyt fra bestyrelsen :  

Godt foredrag den 2. marts 2022 m.m. stor tak til Matilde og Jesper  
Arrangementer i marts 2022¨ 
16.03.2022 kl . 19.00 – 21.00 -huset  
                Generalforsamling i Bådeklub 
27.03.2022 kl. 13.00 – 15.00  

Presentation af Bådeklubben for nye medlemmer – (også for gamle medlemmer      . 

Arrangementet sker i klubhuset  
27.03.2022 kl. 15.00 – 16.00  

Standerhejsnings. – bestilling af Hvid (Henrik )  stander (Vimpler)  Unge sejler hejser 
standeren  

Efterfølgende forfriskninger ved standeren og kaffe og kage i klubhuset 

 

3) Økonomi: Status: Brian   

Gennemgang af økonomien: Regnskab 2021 er rund-sendt til bestyrelsen – revisorer har 

godkendt  

          Mangler regningsbilag fra Jørgen Rasch- .  Brian  tager kontakt  

           
 
 
 



 

4) Udvalg:    Status fra:  
1. Sejladsudvalg : Henrik   
2. Sejlerskole-pt  praktisk undervisning start maj 2022, teoretisk 

undervisning starter september 2022   :  Per A undersøger - Bo 
bakker op     

3. Sponsor udv.  Morten/Bo – går i gang efter generalforsamlingen  
4. Ungdoms afd : Morten –  
5. Ombygning : Jesper/Brian  
6. Forsikring af klubhus  : Jesper/Brian /Bo  
7. Aktivitetsudvalg – Per  

 
5) Årshjul: Opdateres og V3 vedhæftes referatet fra dette møde . 

 

6) Planlægning og indkaldelse til Generalforsamling den 16. marts 2022  
Agenda for generalforsamlingen gennemgås og vedtages – udkast til formandens beretning 
gennemgås inkl. procedure for udlejning af klubhus 

7) Status på kommunikation til medlemmerne. 
 

8) Hjemmeside: Status? Hvad mangler at blive lagt op på hjemmeside? Morten lægger det sidste 
op  

 
9) Aktiviteter : Status 

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  

l. Henrik søger sponser til træ-væg til klubhus – status på næste bestyrelsesmøde den 11. 

januar 2022 

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

n. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support  
o. Sponser plade:  Morten/ Bo /Rene 
p. Lørdag den Fest den 30.04. 22 – 19.00  Per 
q. Pizza og bådmaling – Jesper – Bo  

 

   

10) Klubhus : renovering færdig føres – rengøring m.m.  
 

          Skabe; Brian og Jesper – (generalforsamlingen- udvalg?) 

          Køkken: Tommy – Brian Jesper  

          Rengøring :– Henrik – Victoria starter den  ? 

          Billeder i Klubhus: udvalg  

Sidste el og inventar montage – Bo har kontaktet Tommy  

Varmepumpe af frakoblet  


