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Referat fra sidste møde  

Ingen kommentarer  

 

Digital administration ifht kommunikation og dokumenter 

Der er god stemning omkring google workspace. Ideen er at organisere og skabe klubbens 
struktur digitalt.  

Der tildeles brugere til alle i bestyrelsen og diverse udvalg.  

 

Status havneuddybning  

Der er møde med kommunen d. 24. marts. Her forventes det at den gode dialog fortsætter.  

 

 

 



Ny løsning på regnskabsføring 

Vi er i dialog med en regnskabsfører, Jørgen holder møde med ham senere denne uge. 
Kommunen er også blevet hørt, de kan gøre det billigt, men ikke udfylde alle vores opgaver.  

 

Slibemaskiner til udlån i klubben 

Børge List har meldt at han ikke længere vil stå for udlån af slibemaskiner. Der har været 
problemer med medlemmer af klubben der ikke får betalt, afleveret tilbage og ikke melder 
når tingene skal serviceres.  

Leif Vang og Jens Peter Black vil gerne fortsætte med arbejdet.  

 

Nye undervisere til duelighedsbevis.  

Tina, Frank og Lars B. har valgt at stoppe efter denne sæson. Lars B. vil gerne fortsætte som 
koordinater for udvalget.  

Lars B. vil i samarbejde med Emil L. Pedersen forsøge at finde en løsning indenfor en 
overskuelig fremtid.  

 

Planer for den kommende sæson. 

Bestyrelsen vil gerne have følgende gennemført denne sæson:  

- Bedre organisering og struktur.  
- Ny regnskabsføring. 
- Bedre digital markedsføring fx i form af Facebook. 

 

EVT.  

- Projekt udvalget arbejder på løsninger til siddepladser på havnen.  
- Klubhus og havneplads vil gerne have en arbejdsdag, evt. i sammenhæng med at der 

sættes stativer på plads.  
- Den ”nye” skolebåd er Signe ved at lave en plan omkring. Den er tiltænkt som pigebåd, 

og til evt. nye sejlere der kan få fornøjelse af den. Der er flere tekniske udfordringer, 
men der er flere behjælpelige.  

 

Næste møde 

20/4-2022 

 

 

 


