
 
 
 
 
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 2. november 2017 kl. 19.00 
 
Tilstede: Tim Gjerlufsen, Iris schiøtz, Leif Ulrichsen, Birger Monrad, Torben 
Bergenhagen 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat  

Godkendt 
Vi skifter selv pærer i undervisningslokalet, og monterer hejs i 
undervisningslokalet, for at spare penge i forhold til tilbuddet fra 
elektriker. 

 
2. Orientering fra formanden 

Møde om fritidsfaciliteter i Greve kommune d. 23/11. 
 
Dykkerne har søgt om kr. 40.000 til havneplads mm til den nye båd, 
hos Greve kommune 
 
Der er lavet en aftale om dispositionsret til arealet som skal bruges 
til indgangsparti ved ”Arkitekten”. 

 
3. Orientering fra kasserer 

Gitte er kommet gennem alle udvalgsregnskaberne for 3. kvartal. 
 
Der er stadig udfordringer med at få en opgørelse på præmier for 
2016/17 fra forsikringsselskabet. 
 

4. Opfølgning fællesudvalgsmøde 
Det gik godt, der var en god stemning, og meget snak mellem 
udvalgene. 



Forslag om at holde 2 møder om året. 
 

5. Hjemmeside  
De relevante udvalgsformænd er blevet instrueret i at bruge 
hjemmesiden, lægge aktiviteter op m.m. 
 
Der er kommet en ny mulighed, for at inkludere eksterne sider. 
 

6. fortsat udarbejdelse af regler for brug af klubbens både  
Vi gennemgik forslag fra Handikap og Ungdom. Iris tager 
tilbagemeldinger med tilbage til afdelingerne til videre 
bearbejdning.  
 
Vi laver et fælles regelsæt der gælder alle klubbens både, og skriver 
de enkelte udvalgs særregler ind. 
 
Punktet fortsættes på næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Orientering udvalg  
 
Ungdom: 
Er ved at have brugt stormkontoen. 
 
Sejlerskole: 
Deltager i sejlerskolelederkonference med DS i den kommende 
weekend. 
 
Skal have navigationsundervisere på kursus, for at lære om 
ændringer i pensum. 
 
Tursejler: 
Har fastlagt datoer for 2018.  
 
Web: 
Nyhedsmail udsendes på søndag, efterlyser indhold. 
 



Klubhus: 
Vinaftenen gik fint. 

 
8.  Eventuelt - herunder næste møde  /  julefrokost 

 
Varmepumperne virker fint. Der var for dårlig jordforbindelse i 
juniorhuset, så der er lavet en midlertidig løsning, men der skal 
bankes et jordspyd ned. 
 
Der er aftalt følgende datoer: 
Generalforsamling onsdag d. 21. Marts kl. 19.00. 
Standerhejsning 15. april. 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 25/1. 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 15/2. 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 8/3. 

 
Næste bestyrelsesmøde 7/12 Kl. 18.30. 
 


