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Der indkaldes herved
Carsten Borup, Jes Jacobsen, Jens Borre, Michael Møller, Villy Esbensen, Michael 
Steglich-Petersen og undertegnede
- til møde i bestyrelsen

onsdag, den 2. februar 2005 kl. 1930 i klubhuset.
Dagsorden/Referat fra mødet:

n Godkendelse af sidste referat. Referatet blev godkendt. Dog er proceduren ved 
bekendtgørelsen af bestyrelsens forslag til ændring vedtægternes § 7 ikke fulgt 
hensigtsmæssigt, så det blev besluttet at udskyde forslaget indtil næste års 
generelforsamling med mindre andre udefra kommende forslag skal rundsendes.

n Afskedsgave til Knud Erik Larsen. Sejlklubben giver sin egen gave – Willy tager 
action herpå. Beløb ca. 500 kr. Snak om hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt 
at overdrage den ex sidste officielle fredag i Oles Bar.

n Kandidat til bestyrelsen. Debat omkring årsagen til at Willy ønsker at udtræde. Vi 
skal mane os alle op til en øget og en mere konstruktiv kommunikationsform hinanden 
imellem også udenfor bestyrelsesmøderne samt positiv feedback. Willy ønsker 
genvalg. Formanden formanede: ”Husk nu, at det kun er for sjov, at vi er her”.
Under samme punkt blev det vedtaget, at lejere af klubhuset fremover selv skal 
sørge for hvad der skal bruges af viskestykker, duge, karklude etc. Vi gider ikke have 
besværet med renholdelse af disse effekter fremover.

n Kandidater til aktivitets- og ungdomsudvalget.
Willy mener at 2 evt. 3 medlemmer af aktivitetsudvalget er rigeligt, idet der er rigeligt 
med hjælp at hente blandt medlemmerne. MS-P spørger Bjarnette og evt. spørges 
”The fallen Madonna”

n Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 7. Se under pkt. 1.
n Indsigelser mod forestående klaptilladelse. Der er kommet indsigelse mod 

kommunens ansøgning af klaptilladelse fra 2 private og en med relation til fiskeriet. 
Der er indgået en aftale med nyt udgravningsselskab men endelig aftale kan ikke 
indgås førend indsigelsen er behandlet. 
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n Øvrige punkter fra bestyrelsesmedlemmer. Michael M oplyste at en pris på 750 
kr./m2 i sort/hvid + 40 % pr ekstra farve reklametryk på sejlene er dyrt. At det er ok er 
fint nok bare vi får nye sejl. Man skal sælge en færdigpakke til annoncørerne 
incl.trykning.
Willy kontakter Anders DUO 2 for at få bekræftet evt aftaler til tilriggerfesten.

n Evt. Manglende styring/indsigt på økonomien fra aktivitetsudvalgets arrangementer 
mere åbenhed ønskes i relation til flowet. Overraskelse over regning fra ”vennerne”

Vel mødt

Niels Plovgaard Madsen
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