
 

 

Bestyrelsesmøde d. 4/4 2022 kl. 15:30 

Referat: 

Arrangør Bestyrelsen 

Næste møde 4/4-2022 

Referent Christian Schunck 

Deltagere  
Til stede Navn 

Kom senere Ole Guldsmed-Thomsen 

Nej Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Ja Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Ja Lars Johansen 
 

  



 
1. Konstituering af bestyrelse (ingen) 

Der er ingen konstituering, da der ikke er udskiftning i bestyrelsen. 
 

2. Generalforsamling 23 marts. 
I forbindelse med generalforsamlingen er der lidt tanker omkring den hurtige afvikling af valget. 
Folk havde ikke tid til eftertanke, da forsamlingen var meget hurtige til at klappe af de nyligt valgte. 
 

3. Nyt fra havnen: Timer på vacuumpumpe?  
En timer på trykknappen vil kræve at der bliver gravet op i pladsen hele vejen ud til standeren. 
Den kortlæser der sidder i dag, starter pumpen og lader den køre i maks 10 min. 
Hvis der på et tidspunkt skal graves yderligere op i forbindelse med andet arbejde på pladsen skal det 
overvejes om kortlæseren skal flyttes. 
 

4. Ansøgning kommunekredit. Kran, stativer, bådvogne og vaskeplads 
Ansvarlig: Johannes 
Der er ikke noget nyt fra kommunekredit endnu. 
Vi afventer stadig svar fra økonomi afdelingen. Seneste svar kom den 16/2-2022. 
Ole følger op ved udgangen af måneden. 
 

5. Portfolio. Fliser, skilte og pind ved slæbested, trøjer 305 kroner plus tryk og moms, 
chikaner. Opfølgning på ansvarsforsikring. 
Fliseplads ved klubhuset. 
Ansvarlig: Johannes 
Det forventes at der er en mindre stigning på fliser og sand. 
Der bliver snakket om sikker havn certificering, og om man eventuelt skulle investere i redningsstiger i stedet 
for fliseplads. Derfor vælger vi at investere ca. 32000 kr. i sikkerhedsudstyret og så selv lægge fliserne på 
pladsen. 
 
Timer til slæbestedet. 
Ansvarlig: Christian/Johannes 
Det bliver undersøgegt om der er mulighed for at ændre timeren for opkørsel fra slæbestedet, således at 
bommen bliver stående lidt tid efter bilen passerer den øverste sensor, for at give mulighed for at rette bilen 
op. 
 
Chikaner 
Ansvarlig: Johannes 
Der er kommet knust asfalt hjem til afretning af adgangsvejene. 
Til chikaner er det vedtaget at der benyttes firkantede murerbaljer i en ramme af opsvejset jern på ben. 
 
Ansvarsforsikring 
Ansvarlig: Johannes 
Der er fulgt op på ansvarsforsikringen og havnens forsikring lever op på de gældende krav. 
Policen skal medbringes i forbindelse med speedbåds certifikat, men til almindelig sejlads er det ikke krævet. 
I forbindelse med de nuværende regler kan der rekvireres en kopi-police på havnens ansvarsforsikring ved at 
henvende sig til Johannes. 
 



6. Årshjul RH. 
Ansvarlig: Christian 
Der skal laves lidt om i formatet af årshjulet og så rundsendes. 
 

7. Havneudvidelse og plan. Kontakt Trigon. 
Ansvarlig: Ole 
Der skal tages kontakt til Trigon med henblik på et møde for at følge op på aktiviteterne omkring 
havneudvidelsen. Vi hører hvad der er af muligheder. Evt. 2/5 
 

8. Kommende arrangementer. Arbejdsdag og oprydning? 
Ansvarlig: Christian 
Der skal indlægges en arbejdsdag i årshjulet, som falder den 21/5. I den forbindelse skal der laves en plakat i 
A1 med et datofelt i A4. 
 

9. Evt. 
 
 
 
 
 

 


