
 Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 30/5-22 i klubhuset, Kalkbrænderihavnen 

 

 

Til stede:  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), Iben Augustsen (IA), 

 

 

1. Formanden bød velkommen og orienterede: 

a. FTLF er meddelt at aftalen opsiges, skabe mv skal fjernes (HS) 

b. Arkitekter Sofie og Jack vil komme med et forslag til indretning af forpladsen, HS 

og HF har haft indledende møde. 

2. Dykkerundersøgelse 

a.  Vi har modtaget to ret forskellige tilbud på dykkerundersøgelse. Der rettes 

henvendelse til selskaberne m.h.p. præcisering af tilbuddene (HB). Resultatet 

sendes rundt på mail til bestyrelsen. 

3. Samarbejde med Jacob Jensens Bådeværft (JJB) 

a. Der bliver afholdt et sjakmøde, hvor behov og problemer tages op. Herefter 

møde med JJB (AJ). 

4. Sikker Havn 

a. SE har kontaktet FLID mhp på sikkerhedskonsulent til gennemgang af havnen. 

5. SKK udvalg.  

a. Matrixen skal opgraderes med de udvalg er p.t. er besat (web, fest), og 

posterne skal prioriteres. (se ZOOM-møde nedenfor). 

6. Økonomi 

a. Intet afvigende  

b. Der er en del (ca 60) medlemmer der ikke har meldt el-måler ind. 3. rykker 

sendes ud, restanter aflæses af HF. 

c. Proceduren på hjemmesiden med indmelding er for kompliceret (og kan bidrage 

til den manglende tilmelding). Hjemmesideudbyder kontaktes mhp en mere 

smidig løsning for indmelding der ikke indebærer betaling (HS). 

7. Evt 

a. AJ informerede om at alle stativer ”i grøften” ved landpladsen er kørt ind på 

landpladsen. 

b. Informationen om forsikring til medlemmerne ved bådhåndtering er for 

restriktive. SKK har ansvarsforsikring vedr. selve håndteringen. Rettes til i 

næste omgang. 

c. DK vil udfærdige en kontrakt vedr. en samlet rengøringsenterprise på klubhus, 

Nordre klubhus og varmestuen, der efterfølgende skal indgås med 

rengøringsselskab. 

d. Som tidligere aftalt inviteres nye medlemmer til uformel grillaften d. 24/6-22. 

Næste møde: ZOOM-møde 27/6-22 kl 19:30 med eet punkt på dagsordenen: Matrixen 

 

Næste møde: 29/8-22 kl 17:30 i klubhuset i Kalkbrænderihavnen, møde i bestyrelseslokalet, 

spisning i klubhuset. AJ sørger for beværtning. 

 

 

  

København, d. 30. maj 2022, 

 

Henrik Sengeløv 



Formand, referent  


