
Referat	af	Bestyrelsesmøde	i	SKB	onsdag	den	6	september	2017	kl.	19.00		
 

Tilstede: Birger Monrad, Gitte Lund, Tim Gjerulfsen, Phillip Larsen, Iris Schiødtz, Leif 
Ulrichsen, Torben Bergenhagen. 

1. Godkendelse af referat   
Der foreligger ikke referat fra sidste møde. 

2. Orientering fra formanden  

Jubilæumsfest gik godt, underskud på ca. kr. 47.000 mod budgetteret kr. 50.000. 123 voksne og 
7 børn deltog. 

3. Orientering fra kasser / fordeling af tipsudlodning  

Gitte orienterede om klubbens økonomi. 
Klubben har 660 medlemmer. 

4. Havkajakopbevaring  
Vi har fået kr. 10.000 fra Nordea-Fonden til at bygge kajakopbevaring og indkøbe kajakker for, 
i forbindelse med oprettelse af en kajakafdeling.  
Der er tidligere taget beslutning om at bygge kajakopbevaring i grejgården. Der var en lang 
diskussion handikap, dykker og ungdomsafdelinger skal spørges eller bare orienteres, via 
uformelle samtaler eller via et officielt inden vi bygger af kajakopbevaring i grejgården. 

Der blev stemt om vi skulle igangsætte projektet. Der var 2 stemmer imod, med formandens 3 
for, 1 undlod at stemme, så projektet er vedtaget. 

5. Varmepumper klub og ungdomshus  
Vi har fået et tilbud om opsætning af varmepumper på 1. sal i klubhus og ungdomshus. Gitte har 
kontakt med et andet firma, som måske kan gøre det billigere. Gitte får firmaet ”Boris Hansens 
Efterfølger” til at komme ud og give et konkret tilbud.  

6. Udarbejde regelsæt for brug af klubbens både  

Vi skal have udarbejdet et sæt retningslinjer for brug af klubbens både, til det skal vi have input 
fra de udvalg der har både. 

Iris vender tilbage med udkast til regelsæt for ungdomsafdelingen, og hjælper Handikapudvalget 
med deres. Leif aftaler med Dykkerafdelingen hvordan deres input kommer, og Torben sørger 
for input fra Sejlerskolen 

7. Hjemmeside   

Phillip får et tilbud fra et firma som kan lave en hjemmeside til en fast månedlig afgift. 
Gitte snakker med Palle (som laver vores administrationssystem) om hvad han kan tilbyde. 



8. Dato for udvalgsmøde  

25/10 kl. 19.00.  

9. Orientering udvalg   

Sejlerskolen: 

Skal have 4 instruktører på kursus pga. ny censorordning, og ændret pensum. Der mangler 
stadig instruktører 

Ungdom: 
Holder kredsmesterskab d. 17. 

Er i gang med at forberede ansøgninger til Greve Kommune. 
Har undersøgt prisen for Lifte til at sejle Ribberne op på, det koster omkring 40.000 pr båd, så 
det er for dyrt. Undersøger pris på presenninger til overdækning. 
Er blevet spurgt om de vil holde Tera EM i 2018. Der vil være 70 til 100 sejlere, og 
ungdomsafdelingen beder om opbakning fra Klubben. Bestyrelsen støtter op om stævnet. 
Tursejler: 

Holder Sejl og Sjov på vandet d. 16/9. 
Dykker: 

En af afdelingens Ribber er sunket med påhængsmotor, og forsikringsselskabet har afvist at 
betale med begrundelse i en rapport som er faktuelt forkert. 

Leif er i dialog med forsikringsselskabet, og vi overvejer at gå i forsikringsankenævnet. 

10. Eventuelt  

 

 


