
Bestyrelsesmøde mandag d. 4/11-21 kl 17:30, Nordre klubhus.  

 

 

Tilstede:, Dorte Kjerulf(DK), Sten Emborg(SE), Asbjørn Jørgensen(AJ), Hans Borgstrøm(HB), 

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

Afbud: Iben Augustsen(IA), Bent Thomassen (BT). 

 

Referat 

 

1. Formanden bød velkommen. 

 

2. Fra Havnefogeden 

a. Kran i inderhavnen opgraderes og sikkerhedscertificeres. 

b. Plan om ny mastekran ved JJB er skrinlagt. 

c. Ejere af ”herreløse” både på landpladsen er identificeret, og bådene bliver 

labelet. 

d. El opgraderes på landplads. 

e. Gulv i klubhus bliver slebet og olieret i vinter. 

f. Det har fungeret godt med optagningslister, afbudspladser bliver udnyttet. 

 

3. Plads/driftsudvalg 

a. Oprydning på pladsen pågår, der skal formuleres en trailer-politik (AS).  

b. Der er iværksat mærkning at master der ligger uden ejer, melder ejer sig ikke, 

bliver de skrottet. 

4. Frivilligt arbejde 

a. André Faldt har meldt sig som koordinater of broer, der indhentes tilbud, i første 

omgang på sikring af det akutte. 

5. Kommunikationsudvalg, hjemmeside 

a. Hans Henrik Lichtenberg har meldt sig til kommunikationsudvalget, det er ikke 

konstitueret endnu. 

b. Relevante brugere af oplært i upload. 

6. KvS i WinKas 

a. Både HF og kasserer har et ønske om at få KvS-medlemmer med bøjeplads 

registreres i WinKas. Det berører både sikkerhed, afregning og parkering. Der 

rettes henvendelse til KvS (HS). 

7. Økonomi og budget 

a. Tilfredsstillende indtægter svarende til Q3, ingen budgetoverskridelser at 

bemærke. 

b. Der er sendt mails ud til selvaflæsning af elmålere. 

8. Parkering  

a. Poul Ørum har meldt sig til at varetage parkeringsordningen. HS introducerer.  

b. HF vil gerne administrere bilregistreringsnumre sammen med bøjepladser. 

9. Svanemøllekredsen 

a. Bestyrelsen støtter etableringen af Svanemøllekredsen, Erik Kragh-Hansen fra 

kapsejladsudvalget er enig. HS orienterer initiativgruppen. 

10. Østerbro lokaludvalg 

a. Bestyrelsen støtter Finn Kristiansens mandat til Østerbro lokaludvalg.  

11. Evt 

a. Indmeldelsesblanketterne ti SKK mangler felter til ”passivt medlemskab”. Og 

efter ovenstående også bilregistreringsnummer. Dette påføres og uploades på 

hjemmeside (HS). 

b. Rengøringen er konstateret mangelfuld, HF forespørges om det er et generelt 

problem (DK). 

 

 



 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til: 

 

Torsdag d. 25/11-21 kl 18.00, hos Dorthe, Bratskovvej 26, 2720 Vanløse.. 

 

 

 

7/11-21 

 

Henrik Sengeløv 

Formand, SKK 

 


