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REFERAT  
 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. juni 2021 i Kabyssen 
 
Bestyrelse: Navn: Email: 

Formand Eva Hofman-Bang Eva.hofman.bang@gmail.com 
Kasserer Gorm Arildsen, afbud Ga@koda.dk 
Bestyrelse Lars Gandrup Petersen larsgandruppetersen@gmail.com 
Bestyrelse Morten Blom Larsen mbl@jbl.dk 
Bestyrelse Rita Johnsson 1rita.johnsson@gmail.com 
1. Suppleant Peter Krarup  npk@krarups-snedkeri.dk 
2. Suppleant Kasper Meisner Nielsen  kmn.fi@cbs.dk 
Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk 

Udvalg: 
 Ikke indkaldt 
 

1. Valg af referent 
Rita 
 

2. Kabysudvalget 
Økonomien for Kabyssen blev ikke omtalt gr. Gorms fravær. 
Efter at der har været lukket søndag aften og mandage i maj måned, er der igen heltids-
åbent. Søndag var der fuldt hus til rødspætter. 
Ifm. Janniks 30 års fødselsdag bliver det Gorm, der er stand in for Eva mht. tale og gave-
overrækkelse fredag aften, hvis Eva ikke når frem (det gjorde hun!).  
 

3. Aktivitetsudvalget 
Satser på at afholde en forsinket julefrokost 25. juni, samt sommerfest 3. fredag i august, 
med mulighed for at improvisere i løbet af sommeren 
 

4. Ungdomsudvalget 
29ér i gang i Rungsted. Ingen sejlads ved lokalstævnet. Stævnet i Aarhus aflyst, ærgerligt da 
alle har lagt megen energi i træningen hele vinteren. 
I stedet for EM satses der på VM i Valencia. 
Optimiststævne i Skovshoved med 5 SB deltagere. I C gr. ud af 25 deltagere blev det til hhv. 
en 5. og 6. plads, samt en 8. og 9. plads. 
Med Eurojolle er Jonas udtaget til VM/EM i juli. 55 både er kvalificeret. 
Ved Youngster sejladsen mandag med 6 deltagere, sejlede Linda rundt på sidelinjen og in-
struerede. 
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Af nye tiltag i 2022 blev der talt om at arrangere et 12 eller 24 timers race med deltagelse af 
andre sejlklubber og evt. forskellige bådtyper. Et stævne med sponsor boder på havneplad-
sen mm. Der skal tænkes kreativt.  
 

5. Teknisk udvalg 
Terrasseudvidelsesplanen kører planmæssigt iflg. Peter, mandag ankommer 6 stk., 6 mtr. x 
0,20 x 0,20 hårdtræsstolper, som Brian havnefoged vil hjælpe med at bugsere på plads. 
Preben Winther skal stå for den videre bearbejdning. 
Peter Krarup er tovholder på projektet. 
 

6. Materiel 
Morten har søgt kommunen for 35.000 kr. Vi har fået kr. 25.000,- , også Nordea og Trygfon-
des ansøges. 
Den ene rib har periodiske udfald, forældre opfordres til at vedligeholde ribberne. 
”Christa” skal sælges i forbindelse med køb af ny RIB. 
Kasper har en opgave mht. opti trænere. 
 

7. Økonomi 
Blev ikke berørt gr. Gorms fravær. 
 

8. Søhesten 
Susanne spørger om, hvad der skal skrives om, vi mangler stof ! 
Camilla Sandfeld spørges om stof ang. Youngsters, = Morten 
Sejladsregler for motorbåde (Eva) 
Kvinder i sejlsport, sammendrag, (Eva – der kommer et sammendrag fra DS)  
Stævneresultat, opti/Eur = Casper/Eva. 29 = Lars.  
Beskrivelse for Frivillige forældre = ? 
Terrasseudvidelse = Peter 
Janniks fødselsdag  
Deadline til Susanne fredag, 18. juni 
 

9. Eventuelt 
EM fodbold, må vi sende kampene på skærmen i kabyssen ?? Eva kontakter Gorm. 
Husk ansøgning Real Danmark. 
Susanne nøgleliste til Kasper 
 

10. Næste møde 
I klubben tirsdag 10. august 21, kl. 19.30 
 


