
Referat fra mødet d. 28. feb. 2006  
 
Mødedeltagere: Michael Steglich-Petersen, Lennart Olsson, Gert Pedersen, Villy 

Esbensen, Michael Mogensen. 

 

 

Michael Steglich udleverede nedenstående handlingsforløb. 

 

Af hensyn til kommunikation ville det være optimalt, hvis Villy var blevet orienteret 

tirsdag om sagen, da Arne Kristiansen åbenbart ikke vil acceptere kommandoveje. 

 

Følgende blev besluttet:  

1. Udlejning finder kun sted til medlemmer af sejlklubben.  

2. Villy trækker via AK tilsagnet til entreprenøren tilbage, 

3. Michael S-P laver en skrivelse til formanden for Teknisk Forvaltning, hvor det 

uheldige i forvaltningens handlemåde påpeges. 

4. Evt. Ingen væsentlige kommentarer 

 

Referent: Michael Mogensen 

 
Klubhuset og entreprenørens brug heraf – en situationsstatus. Uge 8 2006.  

 

Tirsdag aften ringet op af Lennart, der oplyste at Arne Kristiansen (AK) havde forespurgt om 

entreprenørs mulighed for at anvende klubhus som spisestue/bad for medarbejdere. 

Enighed om afvisning heraf samt at undertegnede skulle melde dette til AK næste dag. 

 

Onsdag – AK optaget og blev enig med mig selv at han skulle følge kommandovejen og spørge 

Bestyrelsen skriftligt – meddelte dette til Lennart senere onsdag og han ville overbringe 

budskabet. Stadig enige om afvisning. 

 

Torsdag – blev ringet op af Lennart der orienterede, at nøgle var udleveret af Villy. Kontaktede 

Villy og bad ham om at få den inddraget – ville forsøge. 

 

Fredag – møde med Villy i anden anledning. Blev orienteret om den menneskelige situation for 

de tre fynboer. Overordnet set er disse nu gidsler. Villy har indgået en økonomisk aftale med 

entreprenøren. Diskuterede noget frem og tilbage om status – idet fynboerne først vil komme 

tilbage onsdag uge 9 vil det give nogle dage til at få vendt situationen med den øvrige 

bestyrelse. 

 

Problemet som jeg ser det nu ligger i, at aftalen er lavet direkte med Villy og entreprenøren 

uden om AK. Har vi bevis for at AK er involveret? I givet fald en studehandel udenfor NS regi, 

hvorfor vi under ingen omstændigheder kan indgå en aftale. 

 

Skal vi se stort på diplomatiet og tjene de penge det nu vil kunne kaste af sig? Og hvorledes 

vil vi kunne bogføre disse uden at skulle levere dem tilbage til AK? 

 

 

 

Michael Steglich-Petersen   28/2 2006  


