
 

 

 

 

 

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 29. august 2018 kl. 19.00 

 
 

Tilstede: Leif Ulriksen, Gitte Lund, Birger Monrad, Carsten Bernfeld, Iris 

Schiøtz og Bjarke Christensen.  

Rene fra havnebestyrelsen deltog under punkt 2. 

 

1. Godkendelse af referat  

Godkendt 

 

2. Orientering fra formanden  

Rene fra havnebestyrelsen orienterede: 

Vartegnet ved strandvejen er forsinket, pga. forsinkelser i 

kommunen. 

Der er ikke behov for uddybning af havnen i år. 

Hejren har fået nyt kortsystem. Der er klager over at strømmen 

er blevet dyrere, og over at der er for få stik. 

Arbejdet omkring persondataloven er færdigt. 

Der har været en stor stigning af i antallet af gæstesejlere og 

autocampere. 

Er ved at undersøge pris på etablering af større pladser. 

Kran projektet bliver påbegyndt i maj 2019. 

Bad og toiletbygningen bliver renoveret, i første omgang 

dametoiletterne i dette regnskabsår.  

Der kommer en revision af reglerne for fastliggere. 

Arbejder videre med differentieret havneafgift. 

 

          Input fra SKB’s bestyrelse til havnebestyrelsen. 

Der har været problemer med fester og knallertkørsel omkring 

klubhuset. 



Vi ønsker os et større skilt med badning forbudt i 

sommerhalvåret. Havnebestyrelsen har rejst problemet overfor 

kommunen. Alternativt kan man sætte bøjer op der afgrænser 

badeområdet. 

Vi vil gerne have at forskellen mellem klubberne bliver 

tydeliggjort overfor nye bådepladsejere inden de vælger hvilken 

klub de skal meldes ind i. 

Vi ønsker en oversigt over hvilke medlemmer der har adgang til 

hvilke døre i klubben og på havnen og hvilke kriterier der er for 

det. 

 

 

3. Orientering fra kasserer 

Klubben har en god økonomi. 

Der er ved at komme orden på tilskuddene fra Greve kommune. 

 

Handikapafdelingens nye båd skal forsikres indenfor den 

eksisterende forsikringssum. Vi tager værdien af den nye båd, og 

fordeler over en værdinedsættelse på de øvrige handikapbåde. 

 

Vi er 691 medlemmer. 

 

Vi har 4 kajakhylder udlejet. 

 

4. Benyttelse af Blomhus 

Vi fortsætter med at udleje hyldeplads om vinteren, men 

nedsætter prisen til 350 kr. 

 

5. Hvordan synliggøre vi vores klub bedre / fortsættelse fra sidst 

Bjarke har sendt et udkast til en kommunikationsstrategi. 

Vi reserverer næste møde, til at snakke kommunikation og 

ansvarsområder. 

 

 

6. Facebook strategi – Administratorrettigheder med mere 

Se punkt 5. 



 

7. synliggøre Kajakhotel 

Bjarke lægger det på facebook igen, og sender en artikel til 

netavisen Solrød og Greve, Sydkysten og Vestegnen 

 

8. dokumentstrategi / Iris – Status 

Iris har lavet en medarbejderinstruks ift. GDPR.  

Vi havde en længere snak om hvordan vi fortsætter.Gitte, Iris og 

Torben holder et arbejdsmøde, hvor vi fortsætter arbejdet. 

 

9. Orientering udvalg  

Klubhusudvalget:  

Er i gang med at planægge istandsættelse af klubhus. 

 

Sejlerskolen: 

Mange tilmeldinger til næste sæson 

Mangler instruktører, men har 2 aspiranter på vej. 

 

Tursejlerne: 

Føler at der er for lidt tilslutning til arrangementerne. 

Bestyrelsen er meget glade for det arbejde der bliver 

lavet, og synes det er vigtigt med arrangementer der 

samler klubben. 

Bjarke lave en tekst til nyhedsbrevet, som spørger 

medlemmerne hvad der skal til for at det er interessant 

at deltage i tursejlernes arrangementer. 

 

Ungdom: 

Der er et problem med et nedløbsrør på 

ungdomshuset, som er stoppet. 

Vil gerne have varme i det sidste rum på 1. sal. Vi får 

sat en varmepumpe til op. Gitte tager fat i 

leverandøren. 

 

Der er problemer med jordforbindelse i elinstalationen 

i ungdomshuset, Birger får nogen til at se på det. 



 

10.  Eventuelt 

Intet at referere 
 
 

 

Referent Torben Bergenhagen 


