
 Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 27/4-22 i Nordre Klubhus 

 

 

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

Morten Petersen (MP), Asbjørn Jørgensen(AJ), Bent Thomassen (BT), Flemming Olsen (FO), 

Henrik Sengeløv(HS), formand, referent.  

Afbud: Emilie Dresler (ED) 

 

 

1. Formanden bød velkommen, specielt til: 

a. Emilie (der er på arbejde ”udenbys”, så vi har til gode med et fysisk velkommen) 

b. Flemming, der sprang til på GF 

c. Iben, der tog en rask og glædelig beslutning på GF, -og blev i bestyrelsen! 

2. Action på GF 2022 

a. FTLF. Bestyrelsen tager til efterretning, at aftalen med FTLF skal revideres, og at 

flere medlemmer ikke mener at vores klubhus skal benyttes af andre klubber på 

nugældende vilkår. Det blev besluttet at opsige den nuværende af tale med 

FTLF. I stedet vil vi tilbyde at der kan afholdes 3-4 foredrag i løbet af vinteren 

2022/23, efter aftale og i samarbejde med festudvalget. HS informerer FTLF, 

også at planlagt FTLF-møde 4/5 ikke kan afholdes i klubhuset. HS informerer 

også KvS. Videre aftale med FTLF afhængig af deres respons på ovennævnte. 

Evt. ny aftale skal godkendes på GF 2023. 

b. Brorenovering. Der var tilslutning til at gå videre op til punkt D i renoverings-

udkastet. Videre plan: 

i. Få resultat af dykkerundersøgelse 

ii. Fastlægge udarbejde forslag til videre tiltag 

iii. Møde med By&Havn (HS arrangerer) 

iv. SE vil kontakte konsulent til gennemgang mhp sikker havn (afventer ikke 

ovenstående) 

c. Vandpladsreglement.  

i. Ændring vedr. refusion ved udmeldelse af klubben blev vedtaget, HS 

opdaterer på hjemmesiden.  

ii. Forslag om trappe-regel ikke vedtaget. Da det i praksis drejer sig om 3 

trapper, blev det besluttet at rette henvendelse direkte til de bådejere 

der ligger ved trapperne (DK). 

d.  Mast på land projekt. Vedtaget, Stig Kruse er tovholder. 

3. SKK udvalg.  

a. Matrixen er (langsomt) ved at blive udfyldt, hænger i klubhuset og skal også på 

hjemmesiden (AJ). Bestyrelsen følger op og går videre til frivilliggruppen med 

”tomme felter”. Det blev besluttet at bestyrelsen arrangerer et 

”udvalgsseminar”, hvor udvalgsformænd og medlemmer møder hinanden under 

hyggelige former. Datoen blev fastsat til d. 28/9-22.  

b. BT meldte sig til husudvalget, og vil kontakte Jakob Misimi. 

4. Økonomi 

a. Intet afvigende iflg. SE. 

b. SE vil få læse-adgang i WinKas til bestyrelsesmedlemmerne, så alle er 

selvhjulpne m.h.t kontaktoplysninger i kartoteket. 

5. Evt 

a. To unge medlemmer har tilbudt at tegne et arkitekt-forslag til forpladsen. Vi 

arrangerer et kaffe-møde med dem i klubhuset, HF med, BT med, bestyrelse cc-

inviteres (HS).  

b. MP orienterede om at der intet er sket med mastehavnen i Kalkbrænderi-

havnen. Der skal rykkes. 



c. Det blev aftalt at invitere nye medlemmer til drop-in til en fredagsgrill, IA 

inviterer. 

d. Vi vil se på de seneste fakturaer fra JJB, og afholde et møde med JJB ang. 

Økonomi og praktiske forhold (AJ & HS) 

 

 

Næste møde: 30/5-22 kl 17:30 i klubhuset i Kalkbrænderihavnen. 

 

Sten sørger for beværtning, vel mødt ! 

 

  

København, d. 1. maj 2022, 

 

Henrik Sengeløv 

Formand, referent  


