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Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. marts 2022 
 
Tilstede: Eva, Rita, Susanne, Gorm, Kasper, Lars, Peter & Henrik 
Afbud fra Morten 
 
 

1. Referent	
Kasper 
 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Mange af de traditionelle aktiviteter har desværre været aflyst pga. corona, som forhåbent-
ligt er et overstået kapitel. 
Standerhejsning d. 23. april med mulighed for bestilling af smørrebrød. 
Sommerfesten i august er ved at blive planlagt. 
 
 

3. Ungdomsudvalget 
Youngsters repræsenterer klubben i J70 ligastævner og tilmeldingsgebyret betales af klub-
ben. 
Vintertræningen for optimister rykker til Sletten medio marts. Der planlægges weekendlejr i 
foreningshuset i slut marts. Der er planlagt gennemgang af grej inden afgang til Gardasøen i 
påsken. 
 
 

4. Kabysudvalget 
Grundet den høje inflation er prisen på dagens ret blevet hævet til 115 kr. Der er aftalt møde 
med Jannik vedrørende den forventet udvikling for 2022. 
 
 

5. Teknisk udvalg 
Anlæg af den nye terrasse påbegyndes, når vejret tillader det. 
Arbejdslørdag d. 2. april kl. 9. 
 
 

6. Materiel 
Der arbejdes på en ansøgning til DGI’s pulje / fonde til (del)finansiering af en brugt J70. Der 
er desuden brug for at afsætte midler til vedligeholdelse af sejl og udstyr til J70 i forbindelse 
med Youngsters konceptet. 
Der er udarbejdet slutseddel på salg af Krista II Rib. Ny Rib er indkøbt.  
Årlig gennemgang af trailer- og bådparken foretages inden påske. 
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7. Økonomi 
Årsregnskabet for 2021 er afsluttet og Gorm har midlertidigt overtaget betaling af regninger 
og lønudbetaling.  
Bestyrelsen har nedsat et udvalg til at gennemgå klubbens drift (indtægter, udgifter og 
egenkapitalens udvikling). 
Klubben har fået stillet en arv i udsigt. Beløbet er for nuværende ukendt.   
 
 

8. Søhesten 
Der samles materiale til næste nummer. 
 
 

9. Ansøgninger 
Der arbejdes på fondsansøgninger til (del)finansiering af nyt materiel og grej.  
 
 

10. Forberedelses af generalforsamling d. 16. marts 
Indkaldelsen er udsendt og regnskabet er fremlagt til gennemsyn i klubhuset 
 
 

11. Eventuelt 
Onsdagssejladserne med Nivå ser ud til at blive et tilløbstykke. 
 
 

12. Næste møde  
Onsdag d. 6. april kl. 19.30 
 
 

 


