
Referat af bestyrelsesmøde 

Sejlklubben Mou Bro 

Tirsdag den 2 April 2019 kl. 18.30 

 

Vores nyvalgte suppleanter er inviteret med 

  

Inger kommer kl 19.30 så får vi en snak med dem omkring 

vinterbadning. 
 

  

Punkt 9: Økonomi, Forsikringer, nyt fra Karin, handel med indskud, og hvordan det ellers går med 

økonomien. Der er 4 store indskud og 1 lille til salg. 

  

Punkt 24: Gennemgang af indkommet post Ingen post. 

Punkt 298: Inventarliste Under udarbejdelse, ny motor er købt. 

Punkt 341: De aktive seniorer Der er opsat liste på opslagstavlen, der informerer om aktiviteter. Ny terrasse 

på sydsiden af klubhuset pågår. 

Punkt 365: Indkomne klager eller gode idéer. Skiltning/afspærring i forbindelse med kranarbejde på 

havnen. Aktive seniorer undersøger nærmere. Der indkøbes klapben til gamle bordplader. Evt. forlængelse 

af nordbro, så der bliver en gæsteplads mere. 

Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber Egense sejlklub har fået lov til at sætte både i vandet indtil deres 

molerenovering er klar ca. 01.05.2019. 

Punkt 400: Redskabshuse, køreplan, og status. Der indkøbes materialer til de to sidste redskabsskure, så 

arbejdet kan opstartes umiddelbart efter standerhejsning. 

Punkt 417: Køreplan for klubhusrenovering/tidshorisont/økonomi Der søges tilskud til renovering af 

toiletter og bad. Der søges også til handikaptoilet.  

Punkt 419: Klub aktiviteter 2019  Standerhejsning 27.04.2019 kl. 11.00. Der holdes påskefrokost 20.04.2019 

kl. 12.00. Tilmelding i klubhuset senest 14.04.2019. 

Punkt 423: Sol nedgangs plads Afventer tilbagemelding fra udvalg i by- og landskabsforvaltning. 

Punkt 424: Ungdomsafdeling/Krabbeklubben. Mulighed for tilskud til børneredningsveste undersøges 

(Trygfonden). Der udarbejdes indmeldings blanket. Kontingent kr. 200. Der er oprettet en Face Book 

gruppe. 

Eventuelt:  



Nye borde til klubhuset. 3 borde er ved at være færdige, yderligere 8 er i gang. Det ser godt ud. 

Ny Klaptilladelse. Er kommet, gælder i 10 år. Uddybning udføres efter 4 uger høringsperiode, hvis der ikke 

er indsigelser. 

Ny slæbesteds klistermærker. Nye klistermærker er på vej. 

Internet. Mulighed for 50mbit. hos Full Rate bestilles, hvis de kan garantere hastigheden.  

 

Skaffer: Martin  

  

 


