
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. august 2022  

 

 

Agenda for bestyrelsesmødet den 9. august 2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset  

 

19.00 – 19.30 Bestyrelsesmøde begynder med ide og bemærkninger fra klubmedlemmer  

 

Bent Sommer:   

: Sponsoraftale med Brugsen:- Morten, Bent og Margrethe er i gang  

 Banner på hjemmesiden: Mediegruppen ser på dette.  

 Vin aftner et par gange om året: Festudvalget Per ser på dette  

 Lån af klubhuset : Spørgsmålet afklaret  

  Streamer på Vild med Vand vognen: Ungdomsafdelingen ser på dette  

 

Ole:  Kaffemaskine virker ikke: Ny er købt og  installeret  

Mange kan ikke finde ud af komfuret – instruktion udfærdiges/ Ole sætter dymoskilte på 

komfuret  

Mange roser huset: Tak for dette Ole  

 Husk at skrive i klubbogen som ligger i køkkenet   

Skabe: Jesper og Bo arbejder på dette  

 

Gruppe: Margrethe Storm, Bent Sommer og Morten  

 

1) Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet den 14.06.2022- Referatet godkendt  
 

2) Nyt fra bestyrelsen / opfølgning fra sidste møde  :  
  
a) Sejlerskolen – Per  

Lars Lauridsen er stoppet som instruktør og Jens Christian er startet som instruktør  
Oplæg til  indkøb er i høring ved Tom / Erik: Brugt Elmotor + akkumulator  eller Suzuki  4-6 
HK. Per tager kontakt til Palby når beslutningen er vedtaget af klubbåde-lavet  
 
17 tilmeldte til sejlerskolen – starter 06. oktober 2022  
 
Konsulent Urd  fra DS kommer torsdag, den 25/8 kl 17.30 – 20.30 – Starter med aftensmad  
 

b) Status på udlejningsudfordringer – Restance ifm afmelding – Henrik og Brian M tager aktion   
 

c) Revision af procedure for udlejning – Henrik kommer med revideret udgave til næste 
bestyrelsesmøde.  

 
d) Dialogmøde med havnen umiddelbart efter sommerferien –  Havnene vender tilbage efter 

havnens bestyrelsesmøde den 24.08.2022 

 
e) Borde og bænkesæt til terrassen  udenfor klubhus: Jens Christian bestiller 2 x bænkesæt – 

priside 5300,00  
 

f) DSU Klubkonference den 11. og lørdag den 12. november – Jesper – Per – (Henrik) – (Brian) 
– Bo – er tilmeldt  

 
g) Yderdørene til klubhuset skal kunne åbnes fra kl. 06.00 - Jesper har fikset dette  
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h) Pjece vedr. klubben skal udarbejdes  - Tina / Bo   
 

i) Sponsortavle – Jesper skaffer logoer –  

 
j) Pletmaling inde i klubhuset  m.m: Jens Christian/ Jesper / Bo   

 
k) GDPR:  regelsæt DSU  - GDPR Procedure for klubben – Brian laver et udkast  

 
l) Plads i sejlskuret – Morten – Tages med på næste dialogmøde  

 
m) Sikkerheds forskrift – Bo – Ophængt i klubus tavle  

 
n) Børne attest for ungdomslederne er på plads  

 
o) Gennemgang af opdateret Sejladsforskrifter for Strib Bådeklub  

 
3) Økonomi: Status: Brian  

Rykker for medlemmer i restance – Havnen kontaktes for at opsigelse af bådpladser   

 
 
4) Udvalg:    Status fra udvalgene :  

1) Sejladsudvalg : Henrik  - intet nyt – Henrik lægger et opslag på Facebook  
2) Sejlerskole-, teoretisk undervisning starter 06. oktober 2022:   
3) Sponsor udv.  Morten/Bo – Sponsorstøtte til el-motorer til klubbåde – Bo har forespurgt på 

Facebook om der er nogen der vil deltage i en arbejdsgruppe omkring sponsorstøtte 
4) Ungdoms afd : 16 familier er nu medlem af Vild med Vand – Har problemer med afbenyttelse 

af bom ved bedding – Havnen kontaktes  
5) Ombygning : stillingtagen til beklædning udskydes til efteråret:  
6) Forsikring af klubhus – indretning af klubhus : Jesper/Brian /Bo:  
7) Aktivitetsudvalg – Per:  
 

5) Årshjul: Opdateres og V7 vedhæftes referatet fra dette møde . 

 
6) Status på kommunikation til medlemmerne.  

Status fra Mediegruppen som består af Henrik/ Morten og Tina 
 
 Morten mangler støtte til Workpress specialist  
 

7) Hjemmeside: Opdateres af medie gruppen: Morten, Tina  
Booking af både sejlerstue og klub lokale 

 
8) Aktiviteter : gennemgang  

 
a. Webmaster: Steen – Intet nyt  

b. Aktivitetsudvalg: – Intet nyt 

c. Bridge: Magrethe– Intet nyt 

d. Pensiongnisten: Mathias/ Jens Christian – Intet nyt 
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e. Festudvalg: Per Askjær - Afriggerfest inkluderes i julearrangement. 

f. Vild med vand: Christian Adelhard – Klubbens Sikkerhedsforskrift opsættes på traileren  

g. Nye vandaktiviteter: Jens Christian - Intet nyt 

h. Vinterbadning: Jesper– Intet nyt 

i. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support  
j. Sponser plade:  Jesper skaffer logoer 
k. Billeder og kunst til klubhuset – arbejdsgruppe i samarbejde med Havnen Amba –  

Klubben har fået tilbudt en kopi af et gammelt kobberstik af færge og stationsbygning.  
 
 

   

9) Klubhus : renovering  – rengøring m.m.  
 

          Køkken: Tommy - Intet nyt – Bo tager kontakt til Tommy  

          Sidste el og inventar montage - - Intet nyt – Bo tager kontakt til Tommy 

Varmepumpe af frakoblet Jesper tager kontakt til Brian vedr. varmluft blæser 

Rengøring: Status på betaling for rengøring 

10) Eventuelt:  Facebook godkendelse kræver et medlemsnummer,  

  Lager på Langelandsvej skal tømmes lørdag den  13.08,2022 kl, 10.00 Per/Jesper/Bo   

 

Jesper: Orientering fra Havnen 

1) Spuns i Nordhavnen er meget dårlig  

 

Bådeklubregler  

Strib Bådeklub  har 4 klubbåde, som medlemmerne kan benytte efter de regler, der er anført her. 

De tre af bådene er sejlbåde, L23’ere, Dagmar, Ingeborg og kronprinsesse Louise navngivet efter de 

gamle jernbanefærger, der førhen krydsede bæltet. 

Den fjerde båd er en stor jolle med elmotor, Pensiognisten. 

 

Bådene lånes ud på følgende betingelser: 
1. Du skal være medlem af Strib Bådeklub for at kunne låne bådene 

2. Du skal betale et årligt gebyr på 300 kr., som du betaler sammen med kontingentet til Bådeklubben. 

Gebyret dækker både lån af elbåd og L23’ere. 

3. For at kunne låne L23’erne skal du have et duelighedsbevis eller være i gang med at tage 

duelighedsbevis i Strib Bådeklubs Sejlerskole. 

4. Der skal altid være mindst 2 personer (over 18) i båden, hvoraf den ene skal have duelighedsbevis   

5. Inden du låner en L23’er første gang, skal du kontakte Erik Bay eller Tom Brinkmann med henblik på 

vurdering af sejladserfaring i sejlbåd og demonstration af båden. 

6. Lån af elbåden kræver ikke duelighedsbevis men Inden du låner elbåden første gang, skal du kontakte 

Mathias for at få båden demonstreret. 

7. Du booker bådene via Strib Bådeklubs hjemmeside. Din booking er først i hus, når du har fået en 

bekræftende mail, så book ikke i sidste øjeblik 

8. Når du sejler ud i en båd, skal du på forlangende kunne fremvise kvittering for bookning og medlemskab 

+ lånergebyr 

9. Før afsejling og efter hjemkomst skal du skrive i den pågældende båds logbog i klubhuset. Udover 

tidspunkter for afsejling/hjemkomst noterer du her, hvis der er fejl eller mangler ved båden 

10. Du skal selv sørge for redningsveste til dig og din besætning.  
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11. Hvis du ved et uheld kommer til at forvolde skade på andre eller andres materiel, er båden 

ansvarsforsikret. Bådens egen besætning er ikke forsikret, og det er dit ansvar at sejladsen foregår på 

en sikker og forsvarlig måde 

12. Skulle du komme ud for et problem under sejladsen, fx motorstop eller grundstødning, kan du kontakte 

en af følgende personer: 

Kontakt personer: Per Askjær:  61 66 81 63, Tom: 40 31 82 50, Erik: 40 43 01 05, Mathias: 50 83 21 23 

og  Bo: 60 37 39 76: 

Per Askjær og Bo splitter reglsættet til et for skolebådene og et for Pensiognisten  

 

 

Generel Sikkerhedsinstruks for Strib Bådeklub  
 

Beskrivelse af sikkerhedsinstruks gældende i forbindelse med Strib Bådeklubs arrangementer 

på og ved Strib Havn inkl. ”Vild med Vand” aktiviteter  

 

Nedenstående gælder for de sejladser og vandaktiviteter der udbydes af Strib Bådeklub og gælder for 

Strib Bådeklubs medlemmer samt for ikke-medlemmer af klubben i forbindelse med sejlads og ”Vild 

med Vand ” aktiviteter  

Sikkerhedsinstruksen gælder for færdsel på Strib Havn, ”Vild med Vand” aktiviteter samt for Strib 

Bådeklubs medlemmer og deres fartøjer ved sejlads i forbindelse med arrangementer afholdt af Strib 

Bådeklub. 

 

Identifikation af risici på Strib Havn  
• Færdsel på havnen 

• Fiskeri fra havnen. 

• Brug af beddingen og bådtrailer rampe. 

• Benyttelse af grillpladserne. 

• Badning. 

• Fald fra broer og moler. 
 

Tiltag til at imødegå risici 
• Ved klub arrangement afgives der sikkerheds instruktion til alle besøgende. 

• Før ”Vild med Vand” aktiviteter læses Generel Sikkerhedsinstruks opslået på Vild med Vand 
traileren 

• Informationstavler vedr. færdsel og sikkerhedsudstyr opsat flere steder på Strib Havn skal følges. 

• Løb og cykling på broerne er ikke tilladt. 

• Krabbefiskende børn holdes under observation af voksne. 

• Beddingerne skal betrædes med stor forsigtighed da de kan være meget glatte.  

• Færdsel og fiskeri på stenmolerne skal fortages med forsigtighed og aldrig alene. 

• Det er ikke tilladt at bade fra havnens område – der henvises til stranden ved Roklubben.  

 

Identifikation af risici ved sejlads.  
• Overbord fald 

• Brand og kollision 

• Grundstødning 

• Hård vind. 

• Kæntring 

• Stærk strøm langs udvendig side af molerne.  
 

Tiltag til at imødegå risici ved sejlads 
• Den klubansvarlig for arrangementet skal være tydelig for alle. 
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• Der laves mandtal på land/vand ved klubbens arrangement. Liste over deltagere skal ligge fremme 
i sejlerstuen sammen med navn og tlf. nr. på den klubansvarlig. Ifm med klubbåde skal logbøger 
føres inden sejlads, Logbøgerne forefindes i sejlerstuen  

• Der afgives sikkerhedsinstruktion til alle der deltager i klub arrangement, herunder angivelse af 
forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykke. (112/114) 

• Bådføreren har ansvaret for sikker sejlads og skal grundigt instruere besætningen i bådens udstyr 
og sejladsens udførelse inden afgang fra havnen. 

• Svømmevest skal benyttes af alle i forbindelse med sejlads og ”Vild med Vand” aktiviteter. 

• Alle deltagere i klubarrangement skal være iklædt tøj iht. til årstiden og vejrforholdene. 

• En sejler der har brug for akut hjælp skal kalde hjælp iht. Søvejsreglerne (fx vifte armene op og ned 
m.m.). 

• Er en sejler faldet i vandet skal vedkommende blive ved fartøjet under alle omstændigheder  
ALDRIG svømme væk. 

•  

 

Tiltag til at imødegå risici ved ”Vild med Vand” aktiviteter. 

• En ansvarlig voksen (over 18 år) skal altid være tilstede ved afholdelse af ”Vild med Vand” 

aktiviteter. 

• Den ansvarlige forælder for ”Vild med Vand” aktiviteter skal have adgang til en telefon som sikrer at 

der altid kan tilkaldes assistance ved ulykke. (112/114) 

• Svømmevest skal benyttes af alle i forbindelse med sejlads og ”Vild med Vand” aktiviteter 

• Alt udstyr skal grundig kontrolleres inden benyttelse. 

• Udstyr og grej ifm. ”Vild med Vand” aktiviteter skal rengøres og afleveres i god stand. Defekt udstyr 

anmeldes på Vild med Vand Facebook siden  

 

Al henvendelse fra pressen henvises til den klubansvarlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


