
Mødereferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 5. oktober 2009 

 

Deltagere: Michael S-P, Peter Altenborg, Peer Herbsleb, Ole Friederich, Niels Jacobsen, Lars 

Rudkjøbing, Michael Mogensen. 

 

1. Godkendelse af sidste mødereferat: Referatet blev godkendt. 

2. Økonomi: Den økonomiske stilling blev belyst, og det blev vedtaget, at bede Ole Asp om assistance 

til at få regnskabet på plads efter det er blevet flyttet til en ny PC, og gøre klar til års afslutning. 

Michael S-P kontakter Ole. Den fremtidige regnskabs rapportering blev aftalt. 

3. Renoveringsplan: Et aftalt møde med Jens Anton blev aflyst, og efterfølgende har Lene fremsendt 

en skrivelse til medlemmerne, hvor byggeudvalgets tanker bliver fremlagt. Samtidig anmodes 

medlemmerne om at komme med ønsker til ombygningen. Oplægget omtaler også forventninger 

til medlemmernes frivillige indsats i forbindelse med ombygningen. 

4. Aktiviteter: Standerstrygning og efterfølgende fest med Ryd Bulen løber af stablen d. 31. oktober. 

Michael M. bestiller mad på Restaurant Bryggen. Lars organiserer pølsehold og aftaler med Ole om 

drikkevarer. Se ligeledes ”skrivet” om arbejdsplanen. 

 Der var andre aktivitets forslag på bordet og man vil igen forsøge med et Sikkerheds kursus, mens 

et VHF kursus vurderes til af være for dyrt. 

5. Sejlerskolen: 7 elever bestod den praktiske prøve: Tillykke og tak til instruktørerne Gert, Carsten, 

Peter og (Erik motorlære). Teoretisk del vil starte og Peter er på udkig efter underviser. 

6. Sejlrenden: Niels mente, han havde en del stof liggende og det suppleres med indlæg om herretur 

og standerstrygning. Deadline: 5. Nov. Udsendelse: Ultimo november. 

7. Nyt fra Havneforeningen: Bestyrelsen blev orienteret med hovedvægten lagt på renden i de 

aktiviteter der sker her. Ellers henvises der til referatet på havnens hjemmeside www.nibehavn.dk 

8. Ungdomsafdelingen: Der er stadig få medlemmer og en tilgang af nye medlemmer vil kræve 

assistance af forældre, hvis undervisningen med 2 både typer. Mange elever vil være uoverskuelig 

med de nuværende kræfter. 

9. Forsikring af følge båd: Det blev vedtaget at undlade kaskoforsikring på følge båden, da den 

nærmest er umulig at tegne.  

10. Næste møde: 26. november i klubbens lokaler 

11. Evt. Intet at bemærke 

 


