
Agenda for bestyrelsesmødet den 20. september  2022     

 

Jesper,  Morten, Henrik, Brian, og Jens Christian 

Afbud: Henrik, Per – Jens Christian  

 

Fra kl. 20.30 – 21.45 Martin, Christian fra Strib Havn Amba.  

 

Agenda for bestyrelsesmøde og dialog mødet den 20. september 2022 kl. 19.00 – 21.30 i 

klubhuset  

Dialogmødet med Strib Havn er fra kl. 20.30 – 21.30 med bestyrelserne fra Havnen og 

Bådeklubben 

 

 

19.00 – 19.30 Bestyrelsesmøde begynder med ideer og bemærkninger fra fremmødte 

klubmedlemmer  

 

Jørgen Rasch vedr udgifts bilag: Aktion: Jørgen og Brian mødes onsdag den 28.09.2022 kl. ca. 19 .00 

i klubhus for gennemgang af udgifts bilag  

1) Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet den 09.08.2022- godkendt  
 

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

Indkøb af elmotor + akkumulator  m.m. Per er i gang med kontakt til Palby  
Feedback fra mødet med konsulent Urd  fra DS: Rigtig godt møde.  
 

b) Møde med fritidskonsulent Thorbjørn Kristensen  - Jesper og Bo planlægger mødet med Thorbjørn 
  

c) Fonden for Fynske Bank har tilbage i oktober 2021 doneret 50.000 kr. til Strib Bådklub. Donationen 
er tilsagt frem til primo oktober 2022.Vi har endnu ikke modtaget nogen anmodning om udbetaling 
fra jer Hvis vi ønsker tilsagnet forlænget, skal vi sende en kort ansøgning herom. 
Jesper og Jack tager kontakt til Fynske Bank  
29.09.2021 Hermed tilsagn fra Fonden for Fynske Bank om fristforlængelse med yderligere et år. 
Donationen er nu gældende til den 8.10.2023. 

  
d) Status på udlejningsudfordringer: pt ingen bemærkninger – tages op næste gang  

 
e) Revision af procedure for udlejning – Henrik fremlægger den reviderede udgave  

 
f) Status på borde og bænkesæt til terrassen udenfor klubhus: Er bestilt men vi  afventer 

materialer 
 

g) DSU Klubkonference den 11. og lørdag den 12. november – Følgende er tilmeldt begge dage 
Jesper – Per – Henrik – Brian og Bo 

 
h) Pjece vedr. klubben skal udarbejdes  - Tina / Bo   

 
i) Sponsortavle – Bo tager kontakt til Rene – Jesper finder logoer  

 
j) GDPR:  regelsæt DSU  - GDPR Procedure for klubben – Brian præsentere et udkast på 

næste møde 
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k) Udstyr og madrasser til klubbådene er flyttet fra Wolters skolager til loftet i klubhuset  

 
3) Økonomi: Status: Brian  

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

 
 
4) Udvalg:    Status fra udvalgene :  

1) Sejladsudvalg : Henrik   
2) Sejlerskole-, Per har flot styr på sejlerskole  
3) Sponsor udv.  Morten/Bo – ikke noget nyt  
4) Ungdoms afd : Morten – 9 optimistjolle sejlere – børn og forældre er meget aktive– 

fællesspisning i klubhus torsdag 22.09.2022– 
5) Vild med vand: Morten og Christian – 18 familier tilmeldt 
6) Ombygning og indretning af klubhus: Jesper/Brian /Bo- plan for skabe 
7) Aktivitetsudvalg – Per:  
 

5) Årshjul: .2023: start af planlægning fra næste møde  

 
6) Status på kommunikation til medlemmerne.  

Status fra Mediegruppen som består af Henrik/ Morten og Tina 
Adobe/DTP assistance efterspørges – Morten efterspørger på Stribperlen  
 

7) Hjemmeside: Opdateres af medie gruppen: Morten, Mangler en stabil wordpress person- Morten  
søger efter person  
Booking af både sejlerstue og klub lokale: Morten sætter gang i at sejler stue og klublokale kan 
bookes Morten efterspørger på Stribperlen 

 
8) Aktiviteter : gennemgang  

 
a. Webmaster: Steen –  

b. Bridge: Magrethe– Intet nyt 

c. Pensiongnisten: Mathias/ Jens Christian – Intet nyt 

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

e. Nye vandaktiviteter: Jens Christian - Intet nyt 

f. Vinterbadning: Jesper– Intet nyt 

g. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support  
h. Sponser plade:  Jesper skaffer logoer 
i. 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  

          Sidste el og inventar montage  

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

Rengøring: Status på betaling for rengøring 

10) Eventuelt:   
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a. Jesper og Bo tager et møde med Fritidskonsulent Thorbjørn fra Middelfart.  

b. Referater lægges op på hjemmesiden af Bo og Morten  

c. Procedurer for kommunikation mellem klubhus ansvarlig og kassereren  

Brian udarbejder forslag  

 

Dialogmøde mellem bestyrelserne fra Strib Havn Amba og Strib Bådeklub – 20.30 – 21.30  

Martin og Christian  

1) Fremtidsplaner – er stillet i bero indtil næste generalforsamling  
 

2) Små projekter er velkomne : f.eks: GUF – jule arrangement  - loppe marked – 
smedje – popup restaurant – vedligehold – legeplads – mastegård – m.m.  

 
3) Plads i sejlskuret: 

Havnen er åben for forlængelse af klubskur  
Skitse- til ungdoms / skure m.m 
Arbejdsgruppe bestående af Christian, Morten, Mads , Villy– Bo.  
Møde afholdt torsdag den 29.10.2022 kl. 17.30 – 18.30 i Smedjen  
Der arbejdes på en flytbar pavillon til ungdomssejlerne. Morten og Villy kalder ind til 
nyt møde  
 

4) Bog - Byttebørs – Klubben tager aktion fra næste sommer  
 

5) Udvalg for opsætning af billeder – Klubben er blevet tilbudt en kopi af et kobberstik 
– 3 sammen satte  billeder 2 x 3 meter – Havnen foreslår Klaes – Mads. 
Bådeklubben kalder ind. 

 
6) Status på renovering af klubhus – vedligehold – Jesper gennemgik kort status 

 
7) Varmepumpe – Brian – intet nyt  

 
8) Rengøring af toiletter – Havnen ser på at have rengøring om fredagen 

 
9) Sikkerhedsinstruks for Strib havne: Sikkerheds instruks opslås i tavle ved klubhus 

og på Vild med Vand traileren  

 
10) Vinterplads for klubbåde – Det aftaltes at have samme prisindeks på land som for i 

vand 

 
11) Bådejere som ikke betaler klub kontigent – ca 13 sejlere (ca. 10.000 dkk) Det 

aftaltes at samarbejde omkring at indrive de manglende kontigenter  

 
12) Strøm og klaprende fald:– oplag på Bådeklubbens Facebookside om at huske at 

tage strøm stikket ud og sikre at faldene så de ikke klapre – 

 


