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                 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 10 februar 2022 

                                                Møde NR. 2019 

Tilstede:  Steen Jørgensen, Susanne Rasmussen, Henrik Holm, Mikael 

Sørensen, Klaus Sønderhegn, Michael Nielsen, Claus Rosenberg 

Højager  

● Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

● Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger. 

● Kassererens gennemgang af økonomi: 

               

1. indkomne betalinger kr. 23.140,00 

2. Laugets udgifter Kr. 30.687,00 

3. Indestående på bankkonti Kr. 283.570,00 

4. Skyldige betalinger Kr. 7.800,00 

5. kontant beholdning  kr. 2.850,00 

6. Overblik af revideret regnskab 2021   

Efter gennemgang af regnskab hos ad hoc, hvor der 

var en udgift på kr. 18500,00. Der var enighed i 

bestyrelsen om, selv om det lyder som en stor post, at 

det var nødvendigt for at kunne modtage et regnskab 

fra tidligere bestyrelse. Der blev ved gennemgang 

konstateret flere uregelmæssige posteringer, samt 

manglende fakturaer. 

 

● Flytning af domæne: 

Steen vil søger for overflytningen. 

● Status fra Husforvalter:   
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Michael vil fremadrettet dele opgaven med Claus Rosenberg 

Højager. 

Michael vil også stå for om kodning af port/låg. 

Michael forslog om man skulle lave fællesaften, udover 

almindeligt møde i klubhus. Hvor man kunne dele tænker/ide 

som kunne være til gavn for klubben, så man hele tiden samler 

op på ting i klubben. 

● Status fra pladsforvalter:  

Klaus fortalte at der pt. Er 6 pladser 10 m og 4 pladser 8 m. når 

sæson starter, vil der være nogen som flytter fra pælepladser 

til pladser på broen. 

● Status sikker sejlads: 

Susanne havde modtaget flere lamineret ark med sejler 

anvisninger, som kan deles ud til medlemmer.  

● Generalforsamling 

De praktiske ting omkring generalforsamling, skulle være på 

plads. Bestyrelsen aftalte at mødes kl 17 for at gøre klar 

● Evt. 

 

         ____________  _______________          ___________ 
         Steen Jørgensen              Susanne Rasmussen                  Henrik Holm     

 
_____________     ______________         ____________        ___________ 
Mikael Sørensen          Klaus Sønderhegn           Michael Nielsen          Claus Højager 


