
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 27/1-22  

 

 

Tilstede:, Dorte Kjerulf(DK), Sten Emborg(SE), Hans Borgstrøm(HB), Morten Petersen (MP), 

Iben Augustsen(IA), Bent Thomassen (BT), Henrik Sengeløv(HS), formand, referent.  

Afbud: Asbjørn Jørgensen(AJ), 

 

Referat 

 

1. Optimering af HF-funktion/pladsudvalg/kasserer opgaver (AJ) 
a. AJ fraværende, men udarbejder en plan over manual udviklet over 2 FU-møder med 

HF. 
b. AJ oplyste at der er kommet 115 ansøgninger til bøjeplads, sidste frist 31/1-22. 

2. GF 2022 

a. Bestyrelsens forslag: 
b. Tilrettet fra sidste BM vedr. opsigelse: (rødt er nyt, gult udgår) 

4.2. Hvis en bådejer med en fast bøjeplads opsiger sin plads i løbet af sæsonen, kan den klub, 

der disponerer over pladsen, udleje denne som låneplads for resten af sæsonen til en anden 

bådejer, der står på klubbens venteliste. Den bådejer der opsiger pladsen får refunderet 

pladslejen for resten af sæsonen (opgjort i hele måneder). Lejen for resten af sæsonen 

indbetales til klubben og tilbagebetales til den bådejer, der opsiger pladsen, (der regnes i hele 

måneder). Såfremt det ikke er muligt at udleje pladsen som låneplads, refunderes bådejer ikke 

den resterende sæson. 

c. Om trapper på broer: 

7.5. Trapper, trappestiger og andet udstyr til brug for ombordstigning skal fastgøres forsvarligt 

og må ikke være til gene for passage på broer og bolværk. Bredden af trapper må max. Udgøre 

50% af pladsens bredde.                     

d. Valg 2022 
i. Formand: på valg, HS genopstiller 

ii. Næstformand: AJ konstitueret, DK vælges af best., ikke på valg til GF 
iii. Kasserer: Ikke på valg 
iv. Pladsudvalgsformand: på valg, AJ genopstiller 

v. Best medl. Henrik Sieling: på valg, opstiller som suppleant? BT opstiller 

vi.  Best medl. Morten Petersen: ikke på valg 

vii. Best medl. Dorthe Kjerulf: ikke på valg, men bliver næstformand LEDIG 

viii. Best med. Iben Augustsen: på valg, genopstiller ikke, afklarer afløser 

ix. Best suppl.: Bent Thomassen: på valg, stiller op som best medl.  
x. Best suppl.: Hans Borgstrøm: ikke på valg 

 

e. Datoer for GF: 
i. GF 2022: 6/4 

ii. Dagsorden udsendes: 23/3 



iii. Frist for medlemsforslag: 9/3 

iv. Indkaldelse til GF: 23/2 
 

HS indkalder udvalgsberetninger 
 

3. Udvalg 

a. Festudvalg 

i. Kirsten  Danø ophører efter mange års indsats der er nye kræfter i udvalget 

b. Kommunikationsudvalg 

i. Under rekonstitution, HS anmodede om en fast kontakt mhp 
hjemmesideopdateringer 

c. Parkering 

i. HS overdrager dette til Bo Ørum 

4. ”Udvalgsseminar”  
a. Har været udfordret af Corona. Alle var enige om at det bør gennemføres. 

Diskuteres på næste BM. 
5. Samarbejde med KvS  

a. SKK er inviteret til ”kig ind” hos KvS d. 16. februar 

6. Mastekran i inderhavn 

a. Er under renovering 

7. Evt 

a. Leje af tom plads ved Nordre plads, bliver udlejet. Ny udlejer kontaktes (HS) 

b. Finn Kristiansen fredsvalgt til Østerbro lokaludvalg 

c. BT havde været med til en redningsaktion i havnen, redningsstigerne var svære at 
få øje på. Afmærkes med maling. Der afsættes budget til professionel gennemgang 
af sikkerhed i havnen mhp opgradering. 100 tkr til dette i budgettet. 

8. Næste møde: Onsdag d. 9/3-22 kl 17.30 i Nordre klubhus. 

BT sørger for forplejning. 

 

København, 30/1-22 

 

Henrik Sengeløv 

Formand, SKK 


