
Bestyrelsesmøde mandag d. 27/9-21 kl 17:30, Nordre klubhus.  

 

 

Tilstede:, Dorte Kjerulf(DK), Iben Augustsen(IA), Sten Emborg(SE), Hans Borgstrøm(HB), 

Bent Thomassen (BT), Morten Petersen (MP), Henrik Sengeløv(HS), formand, referent. 

Asbjørn Jørgensen(AJ) tilstede på telefon under punkt 4. 

 

Referat 

 

 

1. Formanden bød velkommen. 

 

2. Konstituering af næstformand  

a. Efter Carsten Christoffersens udtrædelse af bestyrelsen og dermed som 

næstformand og medlem af FU, indstillede det tilbageværende FU til bestyrelsen 

at Asbjørn Jørgensen overtager disse poster. Bestyrelsen vedtog dette 

enstemmigt. 

 

3. Havnefogedfunktionen 

a. Havnefogeden, Carsten Christoffersen(HF) referer til formanden, der afholder 

regelmæssige møder med HF hvor emner til FU eller bestyrelse tages op. 

Desuden mødes HF med kasserer og pladsudvalgsformand ad hoc. 

 

4. Frivilligt arbejde 

a. Matrix med frivillige profiler blev præsenteret af AJ (se bilag). Den indebærer 2 

runder; den første me nøglepersoner for broer og landplads, den anden med 

øvrige opgaver.  

b. AJ havde en kandidat til vedligehold af broer (skal endelig konfirmeres), BT 

meldte sig som frivillig til drift af broer. Tilbage står vedligehold og drift af 

landplads, HS vil tage kontakt til frivilliggruppen mhp hvervning. 

c. Bestyrelsen har tidligere besluttet at hvert udvalg skal have en ”kontaktperson” i 

bestyrelsen mhp at lette adgang til bestyrelsen. Den fordeler sig således: 

i. Kommunikationsudvalget : IA 

ii. Festudvalget: DK 

iii. Pladsudvalg: AJ 

iv. Sejlskolen: MP 

v. Driftsudvalg 

1. Landplads: HB 

2. Broer: BT 

 

5. Hjemmeside 

a. Den nye hjemmeside er nu oppe at køre, med flot grafik. Lise Nerlov har meldt 

sig som webmaster, og har stået for oplæring af flere brugere. Der er behov for 

løbende justeringer, forslag om ændringer/n kan sendes til Lise Nerlov eller IA, 

der samler dem sammen. 

b. Der er behov for en struktur om hvem der gør hvad på siden, HS vil konferere 

med Lise Nerlov om det praktiske, og dernæst fremlægge et forslag til 

bestyrelsen. 

c. Hjemmesiden giver mulighed for nogle flotte nyheder på forsiden, og 

arrangementer ligger tillige som kalenderbegivenheder med tydelig dato for 

afholdelse. Der er ikke en oversigtskalender til bookning, hvorfor bestyrelsen 

vedtog at bookning fortsat finder sted på den store kalender i klublokalet.  

 

6. Økonomi og budget 



a. Tilfredsstillende indtægter, ingen budgetoverskridelser at bemærke, snarere 

uudnyttede poster. 

7. Parkering  

a. HS har aftalt ny runde med Plot, APCOA har ikke svaret. Efterårets 

tilmeldingsrunde er meldt ud.  

b. Ansøgningen om SKK-skiltning af ”frie” pladser er hos By&Havn, ikke respons 

endnu. 

8. Evt 

a. Intet 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til: 

 

Torsdag d. 4/11-21, i Nordre klubhus. 

 

 

 

29/9-21 

 

Henrik Sengeløv 

Formand, SKK 

 


