
 Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 29/8-22 i klubhuset, Kalkbrænderihavnen 

 

 

Til stede:  Dorte Kjerulf (DK), Emilie Dresler (ED), Iben Augustsen (IA), Sten Emborg(SE), 

Hans Borgstrøm(HB), Morten Petersen (MP), Asbjørn Jørgensen(AJ), Flemming Olsen (FO), 

Henrik Sengeløv(HS), formand, referent.  

Afbud: Bent Thomassen (BT) 

 

 

1. Formanden bød velkommen og orienterede: 

a. En stor container har været hensat ud for bro 9 i Fiskerihavnen, den er fjernet 

efter Havnefogedens(Carsten Christoffersen (CC’s)) anmodning. 

b. Ordning med ”havnefogedassistent” i havnen og CC på mail/tlf til administration 

har fungeret godt i ferieperioden. 

c. Bestyrelsen er enige om at havnefogedfunktionen generelt har fungeret meget 

tilfredsstillende, og ønsker at den fortsætter. HS aftaler med CC. 

d. Gæstesejlere har efterspurgt vaskemaskine i havnen, det blev aftalt at info om 

nærliggende møntvask på Strandboulevarden lægges på hjemmesiden. 

e. Bliver fiberkablet til internettet genetableret, og fungerer det trådløse godt nok i 

klubhuset? HS hører CC om info på kabel, vi hører brugerne om nettet i 

klubhuset. 

f. Plads-bookning-ordning for gæstesejlere? Findes i nogle større havne, 

bestyrelsen mener ikke at det skal indføres i vores havn.   

2. Matrixen 

a. Skal præsenteres på det tidligere aftalte udvalgsseminar. Det afholdes d. 28/9, 

AJ vil indkalde. Det er intentionen at det skal være et socialt event, hvor 

udvalgene mødes uformelt og orienterer om planer. Alle medlemmer skal 

indkaldes, specielt med henblik på om der er opgaver man har lyst til at byde 

ind på. 

b. Planlagt møde i det nyetablerede husudvalg blev aflyst, der er gode initiativer på 

vej til ny mødeindkaldelse, hvor opgaver defineres mm. 

3. Dykkerundersøgelse 

a. Er udført, vi afventer rapport. 

4. Sikker Havn 

a. SE og CC har gennemgået havnen med en konsulent fra Sikker Havn. Rapport 

afventes. AJ vil ansøge Tryg-fonden om sikkerhedsstiger inden fris 1/9-22.  

5. Passivt medlemskab ved sportssejlads i J-70 

a. Der har været forespørgsel vedr. dette, det fremgår at materialet på 

hjemmesiden at deltagelse som J-70 sejler fordrer fuldt medlemskab af SKK, og 

det er bestyrelsen enig i. 

6. Økonomi 

a. Intet afvigende, alle indtægter fra gæstesejlere er ikke indkommet endnu, men 

ender over budgettet. 

7. Rengøring 

a. DK vil i samarbejde med CC indhente tilbud fra et professionelt selskab, 

dækkende klubhus, Nordre klubhus og ”varmestuen” på landpladsen. 

8. Evt 

a. På given foranledning forsikrer bestyrelsen skolechef Jacob Hintz at evt. klager 

over afviklingen af førerprøver sendes til bestyrelsen. 

b. To af vores medlemmer, der har arkitekttegnestuen ”Parterre” har fremsendt et 

idegrundlag for renovering og opgradering af forpladsen. Bestyrelsen fandt 

forslaget flot og spændende, og ønsker at det bliver præsenteret i kondenseret 

form, vi kan dele med medlemmerne. Det er et ikke-bindende forslag. 



c. ” Nordre klubhus’ venner” er etableret, og vil restaurere, vedligeholde og udføre 

forbedringer i Nordre klubhus. SE er bestyrelses-kontakt. 

d. AJ foreslog at vi før GF 2023 revurderer takstbladet iht budgettet. 

  

Næste møde: 5/10-22 kl 17:30 i klubhuset i Kalkbrænderihavnen, møde i bestyrelseslokalet, 

spisning i klubhuset. IA sørger for beværtning. 

 

 

  

København, d. 29. august 2022, 

 

Henrik Sengeløv 

Formand, referent  


