
 Referat fra 1. bestyrelsesmøde d. 7. marts 2017  

Konstituerende møde 

Mødet blev indledt med at tage afsked med Ole og byde velkommen til Claus Jensen. 

Ole overdrog div. effekter til Karin. 

Evaluering af generalforsamlingen:  Alle var enige om at generalforsamlingen var forløbet fint. 

Der blev ændret et par småting i Heidis udkast til referat. Herefter bliver referatet overgivet til 

dirigenten til underskrivning. 

Konstituering:  

Da der nu er 2 bestyrelsesmedlemmer der hedder Claus Jensen indfører referater herefter 

følgende forkortelser for bestyrelsesmedlemmerne: 

Medlem 194 Claus J. Jensen     : CJJ Formand 
Medlem 508 Martin Clausen : MC Næstformand 
Medlem 677 Karin Nielsen  : KEN Kasserer 
Medlem 456 Frode Sejlund : FS Sekretær 
Medlem 421 Claus Jensen  : CJ Menigt medlem 
Medlem 657 Thomas Thomsen : TT Menigt medlem 
Medlem 628 Kim Jacobi Nielsen : KJ Menigt medlem 
 
Punkt 9: Økonomi, Vi skal have overdraget økonomiafdelingen fra Ole til Karin. KEN og CJJ besøger 

SparNord hurtigst, så den juridiske del kan komme i orden. Der vil være flere steder navneskiftet 

skal registreres. Alle skal være opmærksom på dette. CJ får en A-nøgle på næste møde. 

 Punkt 24: Gennemgang af indkommet post. Jesper Witting har forespurgt om mulighed for at 

afholde kursus i Stan Up Paddling fra Mou Bro. Bestyrelsen har givet ok til en prøveperiode på et 

halvt år. Ønsker han at fortsætte, skal han som minimum meldes ind i klubben. Kontakt: MC.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Punkt: 197: Hjemmesiden, ny Webmaster, vores forventninger til hjemmesiden.  Kjeld Nielsen er 

nyvalgt som webmaster. Vi kan ikke forvente at alt kommer på plads straks. CJJ og FS tager en snak 

med Kjeld. 

Punkt 298: Inventarliste. FS mener at klubbens værktøj er mangelfuldt. Det medfører at der i 

urimelig grad benyttes privat værktøj, når de aktive seniorer arbejder. CJ prøver i samarbejde med 

Jens Bach at for overblik over hvad vi har og hvad der kan forbedres. 

Punkt 341: De aktive seniorer, Planlægning. Arbejdet med T-bro m.m. fortsætter i god gænge. 

Punkt 365: Indkomne klager. Ingen. 



Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber, Karin var i Egense Søndag. Intet at bemærke. FS 

kontakter Hals og Egense med indbydelse til LOA-aften. 

Punkt 390:  Udarbejdelse af renoveringsprojektforeslag/tilbygning af klubhus, styringsgruppe. 

Styregruppe bestående af Ole Sørensen, Jens Bach, Bent Jensen og CJ går i gang hurtigst. CJ 

rapporterer løbende til bestyrelsen.  

Punkt 391: Facebook. KEN er fremover medadministrator for den lukkede gruppe. Nu styrer 

indmeldelse og udmeldelse og evt. standsning af urimelige skænderier. 

 Punkt 400: Redskabshuse, køreplan, byggeansøgning. FS eftersøger tegninger og sender 

elektronisk til CJJ. 

Evt: Lidt snak, jeg syntes vores lille sejlbåd skal på land i vinter, er stadig på vandet, den skal vel 

bundmales?? Ingen var uenige 

KEN sørger for kort til slæbestedsmedlemmer. KEN sørger for at alle nye medlemmer får 

velkomsthilsen. 

MC var inde på problemstillingen omkring økonomi, når faste pladser måske, måske ikke 

genudlejes. 


