
Udvalgsmøde tirsdag d. 12-3-2019  
 
Klubhuset 
 
Kl 18:00 
 
Deltagere: udvalgsmedlemmerne. 
 

1. Bestyrelsens kontakt person til udvalgene: 

A. Kontaktperson bøjeudvalg, 2,4m udvalg: Peter Black 
B. Kontaktperson klubhusudvalg: Ole Moeslund 
C. Kontaktperson PR-udvalg, festudvalg: Jørgen Kærsgaard 
D. Kontaktperson kapsejladsudvalg, projektudvalg: Per Vig 
E. Kontaktperson havneplads: Leif Vang 
F. Kontaktperson webudvalg, klubblad: Jesper Bak 

 
2. Klubhus og sejlklubbens kalender 2019 

Kalenderen for 2019 blev gennemgået. 
Per vil gerne have sejladserne i Limfjordskredsen i kalenderen på hjemmesiden, Jørgen vil gerne 
have mandeturen på, datoerne kan sendes til Ejler, så kommer de på.  
 
Oluf kordinerer udlån af klubhuset, med Ejler der styrer klubbens kalender 
. 

3. Drøftelse af planer for 2019 
Kaare orienterede om arbejdet med rødvinsbroen, det går godt, og der har været stor opbakning 
til arbejdet. Vi bliver færdige til tiden. 
 
Det blev foreslået til generalforsamlingen, at det store træ i æblehaven, burde beskæres eller 
fældes, bestyrelsen tager opgaven, det undersøges mht. evt. fredning. 
 
Beskæring/fældning af træ ved Kongsgården, bestyrelsen tager opgaven, og koordinerer med 
Dorith på Kongsgården. 
 
Det blev foreslået på generalforsamlingen, at der ved minde højtideligheder for medlemmer, bør 
være gratis at låne klubhuset. 
Det er der opbakning til, bestyrelsen udarbejder retningslinjer på næste bestyrelsesmøde. 

 
4. Både på pladsen og orden i forbindelse med sommer oplagring af stativer 

 
Bestyrelsen vil gerne have et forslag til håndtering af både, der står på land i flere år, fra 
havnepladsudvalget. 
 

5. Plan for udendørs vedligehold, hækklipning mv. 
 
Havnepladsudvalget gennemgår borde/bænkesæt og vurderer hvor mange der skal fornyes. 
 
Bestyrelsen ønsker at udarbejde en investeringsplan for de kommende år. Det kunne være nyt 
masteskur, ny mastekran mv. 
Bestyrelsen ønsker input fra udvalgene. 



Børge foreslår ny mastekran prioriteres, forslaget blev diskuteret. 
Kaare foreslog belastningsprøve af den gamle kran. Havnepladsudvalget udfører belastningsprøve 
på kranen, hurtigst muligt. 
 
Klubhus udvalget gennemgår service i klubhuset, der er inden for de seneste år købt ens service til 
60 personer, der har været udfordring med forskellig service til fester. Udvalget tæller op, så det er 
muligt at dække bord med ens service til 60 mand.  
 
”Ørnen” er hyret ind til at flytte pæle, for etablering af 3 stk. 4 meter pladser. 
 
Det bør overvejes at udskifte hækken mod nord, med et plankeværk. 
 
Børge foreslog at pilehegnet foran klubhuset skal udskiftes, Kofoed tager sig af det. 
 
Jørgen foreslog arbejdsaftener på havnen, havneplads udvalget kommer med forslag.  
 
Jan orienterede om broen ved søen, der er givet tilladelse til en ny, kommunen hjælper med 
projektstyring og nedramning af pæle og projektet kører. 
 
Børge spurgte ind til betaling for autocampere og både i 2019, Leif orienterer Børge. 
 
Oluf opfordrede til at bruge udvalgene mere i det daglige arbejde. 
Eksempelvis el til autocampere. 
 
Børge foreslog at tage leje for shelters, det er rimeligt og gennemføres. 
 
Der monteres vandlås på vasken i værkstedet, der har været dårlig lugt i rummet, Oluf ordner det. 

 


