
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. januar 2020.  
 
Tilstede: Birger, Gitte, Helle, Carsten, Bjarke, Leif og Torben. 
 
Dagsorden: 
 

1. Kl. 19 – 20. Møde med ungdom – orientering Tera VM 
Klubben har accepteret at afholde VM forTera joller d. 1-7 august 2021 Vi 
forventer 120 deltagere +- 20 dvs. omkring 400 mennesker på havnen. 
Onkring 50% vil være englændere. De fleste kommer formentligt i 
campingvogn. Der skal søges dispensation for at bruge strandparken som 
parkerings/campingplads. Måske kan vi bruge Dykanden til jolleplads. 
Kommunen skal søges om underskudsgaranti, de vil gerne involveres. 
Der skal findes sponsorer. 
Nogle fra ungdom deltager i Stege lejr samtidig 
Der er nedsat en projektgruppe med 4 deltagere fra ungdomsafdelingen. Der 
skal bruges mange flere hjælpere fra omkring 3 måneder før stævnet, og 
stigende antal indtil det er overstået. Rekruttering af hjælpere skal startes 
inden sommerferien i år. 
 

2. Godkendelse af referat  
Referat fra sidste og forrige møde er godkendt. 
 

3. Orientering fra formanden                  
Der er møde i DS kredsen på søndag. Birger og Leif deltager, og vil forsøge at 
få gang i samarbejde på andre områder end ungdom. 
 

4. Orientering Kasserer / Gennemgang af regnskab 2019 



Greve kommune har bedt Gitte om at dokumentere vores regnskaber for 2018 
og 19 på bilagsniveau. Der er ikke klare regler for formatet, men Gitte har 
fremsendt sit bedste bud. 
 
Der er sket ændringer i den måde vi skal rapportere medlemstal til DIF, men 
det skulle være i orden nu. Det kommer til at betyde en stor stigning i vores 
kontingentbetaling til Dansk Sejlunion. 
 
Vi sparer ikke det store på varmepumperne, men vi har bedre varme i husene. 
 
Den diskussion vi havde med havnen sidste år, om elforbrug i 
dykkerafdelingen, er endt med at vi har fået tilbagebetalt ca. 7.000 kr. 
 
Vi har fået 43 udmeldelser i forbindelse med indkrævning af kontingent for 
2020. Det skal holdes op mod en medlemstilgang på 133 i 2019. 
 

5. Orientering udvalg (Hvis vi når det) 
Havnen har holdt møde med entreprenøren, der graver fiberkabler ned til 
internetforbindelse. Der skal placeres 3 samlebokse på Hejren, og de 2 vil 
man gerne placere i hhv. klubhuset og ungdomshuset. Bestyrelsen er 
indforstået med denne placering. 
 
Renoveringen af havnetoiletter er udsat til næste vinter. 

 
6. Eventuelt 
 
Vi har planlagt følgende møder i den kommende tid 
 
Torsdag d. 13/2 Bestyrelsesmøde om budget + klubhusudviklingsudvalgets 
forslag vi mødes kl. 18.00. 
SKB møde om Vild med Vand 27/2 kl. 19.00. Vi starter med bestyrelsesmøde kl. 
17.00.  
Bestyrelsesmøde med planlægning af generalforsamling d. 11/3 kl. 19.00 
Generalforsamling d. 25/3 
 
 

Referent: 
Torben Bergenhagen 

 


