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Bestyrelsesmøde 12.03.2019 
Referat 

1. Registrering af fremmøde 

Til stede: Per Haugan, Jan, Jim, Ulla (referent) 

Afbud: Per Helbo, Søren, Bo 

2. Referat fra foregående bestyrelsesmøde 

Inden generalforsamling den 20. februar var afholdt et kort bestyrelsesmøde. Referat blev 
rund-delt og derefter godkendt. 

3. Opfølgning på generalforsamling 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev godkendt og 
underskrevet. 

Dirigenten har underskrevet referat fra generalforsamlingen, som derefter er lagt på 
hjemmesiden. 

4. Økonomi v/Ulla 

Oversigten over vores likviditet ser fin ud. Det skyldes 1) de penge, som vi har fået ind for 
VM i cykelcross, og 2) at der var sat penge af til, at vores instruktører kunne deltage i 
instruktørseminar. Det var der ingen, der havde kræfter til, så derfor er der plus på den 
konto. Resten er småvariationer. En god start på året. 

5. Opfølgning på turplanlægning 

Intet nyt. Der er møde med de øvrige klubber på Fyn i morgen, den 13. marts. Seks klubber 
har meldt sig til mødet. Derefter planlægger vi.  

6. Info fra generalforsamling i ASC 

Intet af interesse for os. 

7. Fondsansøgninger, vi afgør hvem vi skal sende 

Prisen på en pakke bestående af gummibåd af rimelig kvalitet og motor er kun lidt mere end 
en gummibåd alene. Mulighederne er derfor enten en pakke eller en ny motor til den lille grå. 
Vi besluttede at ansøge om en pakke bestående af en 4,2 m gummibåd med 20 HK motor. 
Denne båd har en vægt, så den kan bæres ud over en strand. Per sørger for at få 
ansøgning(er) afsted. 

 



 
  

 

Side 2 

8. Prøvedyk, samt sikkerhedsdyk i svømmehal 

Sikkerhedsdyk: er planlagt (17., 24. og 31. marts) og lægges på hjemmeside og Facebook. 

Prøvedyk er planlagt til den 7. april i den almindelige svømmehalstid. Per er tovholder. 

9. Eventuelt 

Klaus har fået anmodning fra Sejlklubben om at hjælpe med at renovere DS’ turbøjer. 

Ulla deltager i DSFs repræsentantskabsmøde. 

Vi udlåner våddragter til Handelsstandsforeningen i forbindelse med deres forårs-event den 
30. marts. 

Jim kontakter Bryggeriet med henblik på en aften med flaskestabling inden sommerferien. 

10. Næste møde 

30. april 2019 kl. 19:00. Emner bl.a.: 

 Opfølgning på sikkerhedsinstruks til ribben 

 Drøftelse af regler for bådførere og indkaldelse af alle bådførere ved start af 
sæsonen. 

 

 

 


