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Agenda for bestyrelsesmødet den 10. maj  2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset  

 

19.00 – 19.30 Bestyrelsesmøde begynder med ide og bemærkninger fra klubmedlemmer  

 

Deltager på møde: Jesper, Brian, Morten og Henrik  

Afbud fra Per og Bo  

 

1) Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet den 19.04.2022 og referatet fra 
generalforsamlingen den 16. marts 2022  
Referatet er godkendt  
 

2) Nyt fra bestyrelsen :  
Bemærkninger blandt andet til  
a) Klubfest den 30. april 2022- Rigtig hyggelig aften – stor tak til Per og Jens Christian for 

arrangementet: WELL DONE 
b) Overskud fra lotteriet gøres op sammen med Per og tilføres ungdomsafdelingen -> Per og Brian 
c) Status på udlejnings udfordringer – hvordan kan vi undgå forviklinger i fremtiden  

Første udfordring er at vi skal have et medlemskartotek der virker og det skal hænges op på 
medlemsnummer – og man skal bruge medlemsnummer til booking -> Henrik og Morten 
Det undersøges om der kan laves en push mail fra bookingsystemet -> Morten 
Tekst og vilkår ændres på hjemmesiden og hele booking beløb faktureres ved bekræftelse.  

d) Artikel i Stiltiende vedr. den gode dialog mellem Strib Havn Amba og Strib Bådeklub  
Tak for godt samarbejde til havnen – artiklen rundsendes.  
Jounalist besøg fluyttes - > Henrik opdatere og sender mail ud om dette  

e) Indretning af klubhuset lørdag den 30.april 2022 – status – kort gennemgang af ideer fra dagen 
(findes bagerst i Logbogen i køkkenet)  

f) Der er kommet følgende forslag: 
a. Der kunne laves en E-sport opstilling hvor unge mennesker kan gå til e-sport udelukkende 

med e-sejlsport -> mulighederne undersøges  
b. Lærreder ?? 
c. Bord og bænkesæt -> Jens Christian undersøger – der kan evt søges fondsmidler til det.-> 

Jesper  
d. Bogreol -> efter princippet aflever en tag en -> Bo undersøger muligheden  
e. Garderobe stativ – dette er drøftet med Maiken og vi undersøger hva vi kan få sammen 

med en ændring af møbler i gangen –> Morten og Jesper 
       

g) Udendørs beklædning – Bo tager kontakt Benny 75245505 / Mail benny@hansen-bay.dk  og 
aftaler møde sammen med Jens Christian -> Bo og Jens Christian følger op.  

h) Havnens bestyrelse: Jesper deltager i havnen bestyrelsesmøde i sin rolle som suppleant. 
Hovedformålet er at styrke samarbejdet med havnen og kommunikationen.  

 
3) Økonomi: Status: Brian  (Brian er på ferie og vil ikke deltage i dette bestyrelsesmøde 

          Regningsbilag fra Jørgen Rasch- .  Brian  tager kontakt  

Per afleverer bilag vedr Jørgen Rasch til Brian  

           
Morten præsenterer forslag vedr aktivitets baseret regnskab: fortsættes på bestyrelsesmødet den 
14. maj 2022 
Der er en del overvejelser der skal foretages, bla hvordan vi fordeler udgifter og indtægter ?  
Vi kan ved årets afslutning forsøge at lave en opdeling efter STP metoden.  
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Til næste bestyrelsesmøde tænker jeg vi skal sætte lidt tid af til at diskutere eventuel omlægning til 
aktivitetsbaseret regnskab for 2022 og frem. Brian vil af bogholderimæssige årsager nok 
foretrække ikke at skulle omlægge regnskabspraksis midt i året.  

 
Personligt tænker jeg det kan give rigtig god mening, da vi så bedre får de underliggende aktiviteter 
frem i spotlyset, både i forhold til indtægter og omkostninger. Men med øget transparens kommer 
jo så også typisk mere tydelige holdninger til detaljerne, f.eks om det er rimeligt at X koster så 
meget når Y giver overskud. Jeg husker diskussionen om bridge-gruppen, som synes de betaler 
(for) meget i kontingent. De vil hurtigt ligne en overskudsforretning på papiret. 

 
Jeg er sikker på Brian har en masse erfaring med hvordan vi kan gøre i praksis, så nedenstående 
er blot løse tanker: 

 
Overordnet struktur: 
- bådeklub (en samleaktivitet der kan bruges i stedet for een specifik aktivitet) 
- sejlerskole 
- ungdom 
- kapsejlads (herunder pigesejlads?)  
- bridge/øvrige klubaktiviteter (for at undgå et for granulart beskrivelses-niveau) 

 
Indtægter for hver aktivitet/hovedgruppe: 
- Kontingenter (allokeres til “bådeklub” eller en specifik aktivitet når vi kan matche) 
- sponsorater 
- øvrige indtægter 

 
Udgifter: 
- klubhus og faciliteter (kan allokeres med en nøgle ift. relativt aktivitetsniveau) 
- material 
- drift 
- instruktører 
- andet 

 
 
4) Udvalg:    Status fra:  

1) Sejladsudvalg : Henrik  -  
2) Klubbådene er meldt til i Fredericia fra i dag (10 maj)  
3) Sejlerskole-pt  praktisk undervisning start maj 2022, teoretisk 

undervisning starter september 2022   :  Per A  
4) Afventer 
5) 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 

6) Det er foreslået at der evt kan søges Ewii – de har en fond 
7) Ungdoms afd : Morten –  
8) Er i gang der sejles fast tirsdag, onsdag og torsdag – der er 

samlet 6 optimister (300% fremgang) 
9) Ombygning : Jesper/Jens Christian (ny beklædning) Henrik 

søger sponser til træ-væg til klubhus-status (se aktiviteter) 
10) Undersøges under punkt ovenfor 
11) Forsikring af klubhus  : Jesper/Brian /Bo -> ikke noget nyt 
12) Aktivitetsudvalg – Per -> ikke noget nyt  

 
5) Årshjul: Opdateres og V5 vedhæftes referatet fra dette møde . 

Henrik tjekker op på alle bookninger er på planen  
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6) Status på kommunikation til medlemmerne.  
Status fra Mediegruppen som består af Henrik/ Morten, Maiken Hoffmann og Tina ? 
Dette er stadig under opstart  
 
 Procedurer for udlejning af Klubhus er lagt på hjemmesiden   
Henrik laver et skriv og Morten hjælper med at få det lagt ind.  
 

7) Hjemmeside: Opdateres af medie gruppen  
Dette er stadig under opstart  

 
8) Aktiviteter : Status 
9)  

Status gennemgang  
a. Sejladsudvalg: Henrik -> se ovenfor 

b. Webmaster: Steen  

c. Aktivitetsudvalg inkl. GUF koncert den 17.06.2022 og  Sct Hans: Per/ Christian  

GUF ønsker ikke at Klubben opstiller pølsevogn til arrangement, men mangler dog nok en del 

hænder. Kontakpersoner til GUF koncert  Sven K. Jensen mobil 25 24 10 12 og Bentes 

Nørgaard mobil: 23 82 11 90 

d. Bridge: Magrethe 

e. Pensiongnisten: Mathias/ Jens Christian -> Mathias tager fat I Bo vedr bedding 

f. Festudvalg: Per Askjær 

g. Vild med vand: Christian Adelhard 

h. Nye vandaktiviteter: Jens Christian 

i. Vinterbadning: Jesper 

j. Status på Låsesystem:  nøgleboks – vi tester om dette system virker frem til 01.01.2023 -> Der 

er sat en nøgleboks op  

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

l. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support  
m. Sponser plade:  Morten/ Bo /Rene 
n. Indretning af klubhus – arbejdsgruppe 30.04.2022 – Bo sætter invitation på Facebook  
o. Billeder og kunst til klubhuset – arbejdsgruppe i samarbejde med Havnen Amba -  

 
   

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

          Skabe; De er sat op  

          Køkken: Tommy –  

          Sidste el og inventar montage – Bo har kontaktet Tommy  

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

11) Eventuelt:  

Borde og bænkesæt til terrassen  udenfor klubhus –Jesper/Bo – 5000,00 dkk Jens 

Christian undersøger  

Anskaffelser til havnen: højtryksrenser – støvsuger  

Kort evaluering af brug af grej og udstyr indkøbt sidste år: bla. Oliesuger og stiladser – 

Grejliste på hjemme side: Per og Bo  


