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Pkt 1. Masterplan
Havneudvalget og bestyrelsen startede udendørs og vurderede de tanker der gennem de sidste måneder
havde modnet sig. Gennem vinteren var oplægget fra Leif Høeg blevet iagttaget på papir i det varme
klubhus. Når forholdene blev taget nærmere i øjesyn udendørs, ændrer nogle af forholdene sig.
Havneudvalget og bestyrelsen endte om med nedenstående delprojekter i prioriteret rækkefølge.
(prioriteringen kan ændre sig over tid).
Projekt 1, Udskiftning af fliseareal mellem bro A og bro B, samt plantning af hæk omkring græsareal:
• Grundlæggende er der enighed om at gamle fliser ikke skal genbruges. Det tilstræbes at der
kun benyttes to typer fliser, 50x50 fliser samt grå herregårdssten.
• De gamle fliser mellem broerne fjernes og erstattes af herregårdssten. Eksisterende flisegange
på hver side af klubhuset forlænges med 50x50 fliser ud til den nye flisegang. Græsarealet ved
standeren tilpasses og omkranses af en ny hybenhæk mod øst og syd.
• Opgaven vurderes at være af et omfang der ikke kan klares ved egen arbejdskraft.
Havneudvalget vil indhente tilbud på opgaven, der mest hensigtsmæssigt kan udføres i
oktober-november måned når bådene er kommet på land.
Projekt 2, Fjernelse af legeplads og etablering af flisebelagt jollegård ved masteskuret:
• Legepladsen er over årene skrumpet til stort set ingenting i en dårlig stand. Legeplads eller
ikke legeplads, det emne har været oppe på mange bestyrelsesmøder gennem flere år. En
ordentlig og lovlig legeplads er en investering der ikke vil blive prioriteret nu. Den gamle
legeplads fjernes på den kommende arbejdsdag og i løbet af sommeren vil seniorudvalget se
på mulighederne for at etablere en krabbe vædeløbsbane der kan være begyndelsen til en mere
maritim legeplads.
• På de fremviste planer er det foreslået at masteskuret skulle flyttes længere mod øst. Det
vurderes at denne placering vil misklæde klubhuset. I første omgang bliver masteskuret

stående og en kommende jollegård vil blive på østsiden af masteskuret. Masteskuret skal
forlænges med et fag. Der skal nye fliser fra jolleskuret, under masteskuret og 5-6 meter øst
for masteskuret. Senere kan flisearealet udvides mod øst til joller. Flisearealerne på hver side
af masteskuret vil være gode arbejdspladser når master rigges af/på.
Projekt 3, Flytning af kompressor samt ny affaldsgård:
• Med ønsket om at ”binde bro A og B mere sammen”, så er kompressorhuset og affaldsgården
uheldig placeret. Kompressoren overvejes at flytte ind i jolleskuret, alternativt flyttet 5-8
meter mod øst sammen med en ny affaldsgård.
Projekt 1-3 er hver især af en størrelsesorden, så de bør aktiveres og afskrives over en årrække.
Bestyrelsen beslutter at indhente tilbud på projekt 1.
Projekt 2 og 3 igangsættes ikke nu.
Pkt. 2. Siden sidst
• På sejlermødet i februar var der forskellige holdninger til om vort klubhus skal være aflåst
eller skal være åben for alle. Bestyrelsens holdning er fortsat at 1. sal skal være aflåst.
Sejlerstuen er åben for alle. Såfremt en gruppe af gæster forespørger om at låne 1. salen kan
det aftales individuelt mod at det afleveres ryddet og pænt, samt at det aftales hvem der låser
igen. Klubhuset kan fortsat udlejes til medlemmer, også i sommerperioden.
• Ved ønske om deltagelse i den fælles søsætning skal den enkelte sejler notere på opsatte
seddel, hvilken søsætningsdato man ønsker at komme i vandet. Vognmanden bestemmer
rækkefølgen. Sedlen gælder kun både på havnearealet. Hvis både skal køres til udefra, skal
den enkelte selv aftale med vognmanden.
Pkt. 3. Bestyrelsen
• Karsten Mathiesen har meddelt at han ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Suppleant
Benny Dagholm ser sig ikke for nuværende i en situation, hvor han kan indtræde i bestyrelsen.
Bestyrelsen tager situationen til efterretning og fortsætter med 4 medlemmer frem til næste
generalforsamling.
Pkt. 4. Budget 2015
Ketty gennemgik et detaljeret budget for 2015. Der var enighed om, at der skulle afsættes op til kr.
5.000 til ungdomsarbejdet. Budgettet viser et overskud på små 50.000 kr. Budgettet blev godkendt.
Pkt. 5. Kommende arrangementer
Ansvaret for arbejdsopgaverne ved søsætning og arbejdsdag blev aftalt.
Pkt. 6. El ombord
Såfremt en bådejer har et elforbrug der ligger ud over det rimelige til ladning af batterier m.v. skal
bådejeren have fast måler og strømforbruget skal afregnes til klubben. Etablering af måler afregnes
med kr. 1.400. Såfremt måleren ikke længere ønskes benyttet kan der refunderes kr. 600
Pkt. 7. Eventuelt
Der er små skønhedsfejl i vedtægterne og havnereglementet. Det aftales at nærlæse vedtægter og
reglement til næste bestyrelsesmøde. Efter gennemsyn vurderes det om forholdende skal rettes på
næste generalforsamling.

