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Referat bestyrelsesmøde fredag d. 7. oktober 2021 

Møde nr. 2015 

Til stede: Steen Jørgensen, Susanne Rasmussen, Henrik Holm,  
  Mikael Sørensen, Klaus Sønderhegn, Michael Nielsen,  

  Claus Rosenberg Højager 
 

Fraværende: Ingen 
 

Referent: Steen Jørgensen 

 
DAGSORDEN. 

 

1. Konstituering af bestyrelses pladser. 

2. Forretningsorden for bestyrelsen. 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

4. Kassererens rapport om laugets økonomi 

A. Overblik over kommende betalinger. 

B. Klarhed over økonomien og regnskabet. 

C. Rapport om indestående på bankkonti. 

D. Rapport om skyldige betalinger fra medlemmer 

E. Kontant beholdning. 

5. Medlemslister, Komplet og opdateret medlemsliste savnes 

6. Klubben 

A. Nøgler og adgang til aflåste områder 

B. Telefoner og abonnement. 

C. Er alt overdraget. 

7. Bådpladser 

A. Sommer og vinter pladser. 

B. Venteliste 

C. Forsikringsbeviser 

D. Klarhed over forladte både og andet. 
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8. Eventgruppen, samarbejde 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 
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1. Bestyrelsen har enstemmigt konstitueret sig således 

Formand: Steen Jørgensen 

Næstformand: Susanne Rasmussen 

Kasserer: Henrik Holm 

Sekretær: Mikael Sørensen 

Husforvalter: Michael Nielsen 

Bådpladser: Klaus Sønderhegn 

Bådpladser: Claus Højager 

 

 

2. Kassereren har udarbejdet et forslag som er uddelt til hvert 

medlem. Denne underskrives og arkiveres ved næste 

bestyrelses møde. 

 

3. Der er ikke modtaget et referat fra den tidligere bestyrelse. 

 

4.  

 

A. Kassereren har fuldt overblik over kommende betalinger. 

B. Der forestår et større arbejde for kassereren for at får overblik, 

da en del af regnskabet ikke er arkiveret korrekt. 

Næstformanden hjælper med dette arbejde 

C. Venter til næste møde 

D. Venter til næste møde 

E. Venter til næste møde 

 

5. Kassereren og bådpladsbestyrer vil i samarbejde gennemgå 

samtlige lister. Herunder tage kontakt til personer som har 

både liggende tilsyneladende uden medlemskab samt 

medlemmer der mener de er udmeldt. 

 

6.  

 

A. Vi har modtaget en del nøglebundter og formanden kan komme 

ind alle steder herunder opbevaringsskabe med koder. 

B. Alle telefon abonnementer som klubben måtte have skal 

afmeldes. Skulle der komme telefon regninger afmeldes disse 

straks. Evt. fysiske telefoner klubben måtte have købt sælges. 

C. Bestyrelsen har en forventning om at alt er afleveret pr. 7 okt. 
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7.  

A. Der forestår et større arbejde med at klar lægge hvem der har 

hvad. Bådpladsbestyrerene har en travl tid foran sig ikke mindst 

ved bådoptagning. 

B. Der udarbejdes en venteliste over sommer/vinter pladser. 

Denne vil følge det helt enkelt princip ”først ind først ud” under 

hensyntagen til gældende vedtægter. 

C. Forsikringspolice skal der være mere fokus på og vil i højre grad 

blive kontrolleret. 

D. Bådpladsbestyrerene danner sig et overblik over forladte emner 

på pladsen. På næste møde tager vi beslutning om hvad vi gør. 

 

8. Som nu formand for bestyrelsen har han måtte trække sig som 

tovholder for eventgruppen. De skal være en selvstændig 

gruppe. Men et godt op opfølgende samarbejde er nødvendigt 

for at de kan gøre deres arbejde. Vi skal huske at kommunikere 

alt ud til gruppen som måtte have deres interesse og lytte til 

deres ønsker og behov. 

 

9. Husforvalteren har tanker om at lave nogle små arbejdsgrupper 

da der er mange frivillige hænder blandt klubbens medlemmer 

der gerne vil hjælpe til. 

Regnskabet 2020 vil efter at vi har gennemgået det, blive 

fremlagt udspecificeret som ønsket på generalforsamlingen. 

 

10.Er ikke aftalt på mødet da alle mand skal have overblik og 

afslutte store opgaver. Næste møde aftales af formanden 

    

 

 


