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REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. oktober 2020 
 
Bestyrelse: Navn: Email: 

Formand Eva Hofman-Bang Eva.hofman.bang@gmail.com 

Kasserer Erik Møller-Madsen   delvis - telefon semm@privat.dk 

Bestyrelse Lars Gandrup Petersen delvis telefon larsgandruppetersen@gmail.com 

Bestyrelse Per Holmgaard  afbud Per.holmgaard@lexmark.dk 

Bestyrelse Rita Johnsson 1rita.johnsson@gmail.com 

1. Suppleant Peter Krarup           npk@krarups-snedkeri.dk 

2. Suppleant Thomas De Leeuw auto@hannahdeleeuw.dk 

Gorm Arildsen 

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk 

Udvalg: 

Aktivitet Karsten Frese  frese@mbuna.dk 

Kabys Jannik Pedersen   afbud   Jannik.mp@hotmail.com 

Sejlads Johannes Kildeby  afbud  jok@niras.com 

Onsdagssejlads Gorm Arildsen Ga@koda.dk 

Teknik Peter Krarup      npk@krarups-snedkeri.dk 

Ungdomssejler Niels Ole Sloth  afbud niels@assurancepartner.dk 

 

1. Valg af referent	
Eva 
 

2. Kabysudvalget 
Eva tager et møde med formanden for kabysudvalget og Jannik. 
Gorm og Erik ser på regnskabet. 
 

3. Aktivitetsudvalget 
Der er truffet aftale om en Wieneraften d. 28. november. Klaveret stemmes til lejligheden. 
Åleuge fra d. 19. oktober. 
Kapsejladsudvalget havde en fin sæsonafslutning.  
 

4. Ungdomsudvalget 
Da seniorgymnastikholdet har aflyst træning i efteråret, kan ungdomsafdelingen disponere 
over salen i denne periode. 
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Danmark Øst 29’ere kom ikke til tyske mesterskaber i den forgangne weekend pga. corona 
restriktioner. Man håber at kunne rejse til Eurocup på Gardasøen i efterårsferien. Deltagelse i 
Eurocup i Frankrig opgivet pga. corona. 
Optierne sejler frem til uge 42 og går så i vinterstatus – forhåbentlig med lørdagstræning for 
opti og gymnastik tirsdag. 
Fællestræning for 29’erbesætninger i Rungsted fra uge 43 til nytår og fra nytår til påske i 
Hellerup. 49 og 49 FX træner i DS Kraftcenter Øst Hellerup i hele perioden. 
Efter aftale med havnefogeden er jollerne flyttet fra jollepladsen til foreningshusets have for 
vinteren. Optistativ forbliver på havnepladsen som vanligt. 
Eva er blevet kontaktet af byrådsmedlem ang. tørring af sejl i kælderen på foreningshuset. 
Det er fortsat forbudt at tørre sejl der. Vi venter på sejlskur!  
 

5. Teknisk udvalg 
Ingen bemærkninger.  
 

6. Materiel 
Morten og Lars har aftalt et lille vedligeholdelsesarrangement for RIBs, hvor forældre søges 
involveret i arbejdet.  
Thomas og Lars aftaler mulig ansøgning til kommunen (RIB). 
Lars undersøger sammen med Niels Ole, om der kan søges fondsmidler til ny RIB. 
 

7. Økonomi 
Der er færre medlemmer end ved samme tid sidste år. Flere indtægter for leje af både.  
Basisdriften ser fornuftig ud (vi har brugt væsentlig færre penge end sidste år), og likvidite-
ten ser også fornuftig ud.  
 

8. Søhesten 
Ny netudgave er lige på trapperne. 
 

9. Eventuelt 
På foranledning af fornyet henvendelse til Dansk Sejlunion er vi blevet pålagt at afholde ge-
neralforsamling i 2019. Eva forsøger at skaffe egnet lokale. 
 

10. Næste møde 
 

Hilsen 

Eva 


