
 Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9/3-22  

 

 

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

Asbjørn Jørgensen(AJ),Bent Thomassen (BT), Henrik Sengeløv(HS), formand, referent.  

Afbud: Iben Augustsen (IA) 

 

Referat 

 

1.  Velkommen ved formanden 

2. GF 2022 

a. Som dirigent foreslås Stefan Reinel, og referent Erik Kragh-Hansen, HS 

kontakter. 

b. Valg: nye medlemmer? Henrik Færch, Emilie Dresler har henvendt sig til 

formand som kandidater til bestyrelsespost, der er ikke tilkommet andre 

kandidater, HS kontakter. Jens Juul Holst forespørges om genvalg som revisor. 

Bestyrelsen indstiller Dorthe Kjerulf som næstformand. Øvrige valg fremgår af 

bilag 1 til GF. 

c. Økonomi: Vi har i 2021 haft indtægter på 4,5 mio kr og udgifter på 4,3 mio kr. 

Når man efter anvisning fra revisionen indregner udskiftningen af bro 1 til 180 

tkr. ender vi på et lille overskud på knap 20 tkr. Regnskabet vil snart blive 

fremsendt fra revisionen til godkendelse 

d. Budget: Der var enighed om at der er behov for fornyelse og renoveringer på 

flere fronter i klubben. HF havde tilsendt detaljeret gennemgang. Ca. 450 tkr 

blev samlet over afsat i 2022 og 23 til forskellige puljer til vedligehold/fornyelse, 

detaljer fremgår af budget, der udsendes til medlemmer før GF. 

e. Udvalgsberetninger: Blev taget til efterretning, udsendes. Mangler fra 

husudvalg.  

f. I forbindelse med gennemgang af mangler i klubhuset, meldt BT sig som 

bestyrelseskontakt til husudvalget, og fratræder dermed som kontakt til broer, 

der p.t. ligger under plads/driftsudvalget. 

g. Brorenovering: AJ og HB fremlagde en grundig gennemgang af status og 

handleplaner med budget. Det fremlægges på GF til en vejledende 

meningstilkendegivelse fra GF til bestyrelsen om hvilken renoveringsgrad man 

skal arbejde videre med. En konkret plan med budget og konsekvens vil senere 

blive fremlagt, og vil kræve en extraordinær GF.  

h. Praktisk mht GF 2022: 

i. Bookning af klub-lokale, er gjort 

ii. Fordeling af opgaver v GF; indtjek, bestilling af mad(MP) og drikke (AJ), 

indkøb af vingaver(HB), stemmesedler (SE) 

3. Samarbejde med KvS 

a. Der var afholdt et konstruktivt møde med KvS (herfra deltog DK, AJ, MP, 

havnefoged og HS). Der var enighed om at KvS-medlemmer skulle indlemmes i 

WinKas mhp registrering af bøjepladser, el, parkering etc..  

4. Evt 

a. BT Foreslog fællessang med guitarakkompagnement til GF 2022, hvilket blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

København, d. 21. marts 2022, 

 

Henrik Sengeløv 

Formand, referent  


