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Godkendelse af referat nr. 6. 

Referatet blev godkendt. 
 

 

Siden sidst og klubbens drift. 

Der er igen begået hærværk mod bådinspektørens båd Nifertiti. Landstrømsstikket er trukket ud og smidt i 

vandet. 

Bestyrelsen tager skarp afstand fra en sådan udåd og medlemmerne opfordres til at afsløre skadevolderen, så 

der kan blive taget hånd om den sag. 

 

Et medlem har forespurgt på at opstarte renovering af hovedsporet. 

Projektet har endnu ikke været behandlet på en generalforsamling, hvorfor det ikke kan igangsættes nu. 

Projektet bliver behandlet på generalforsamlingen 2014. 

Forud for behandlingen vil der blive iværksat en undersøgelse af svellernes tilstand. 

 

Den overdækkede terrasse. Ibrugtagningstilladelsen er nu i hus, så nu må i gerne bruge den!!!!!!!!!!!. 

 

Anduvningsbøjen har igen været på udflugt og denne gang til Rærup strand. 

Den blev hentet af Poul Erik Andersen i LISE assisteret af Bent Stahl og tak for det. 

Bøjen er for resten af året erstattet af en blåser. 

 

Toilet- og badefaciliteterne i juniorhuset. 

Der er modtaget en tilladelse til at nedgrave en opsamlingstank, hvilket er den billigste løsning på 

afløbsproblematikken. 

 

Traktorgaragen er nu under tag, siderne er snart lukket og porten er bestilt. 

 

Rotterne bekæmpes stadig. 

 

Det er vedtaget, at aktivitetskalenderen for fremtiden skal udarbejdes og koordineres ved bestyrelsen. 

 

 

 

 



Frihavnsordningen. 

Det er bestemt at fremsætte forslag på generalforsamlingen til opsigelse af frihavnsordningen fra og med år 

2014. 

En beregning viser, at den nuværende koster klubben en hel del. 

 

Renovationen. 

Der er truffet en fast aftale med Renovationsvæsenet om den årstidsbestemte containercapacitet. 

 

De ubudne gæster. 

Der arbejdes stadig på at finde en passende løsning på aflåsningen af klubhuset. 

 

Lånecykler. Der har været kontakt til en mulig sponsor og der arbejdes videre i sagen. 

 

Eskadresejladsen. 

Arrangementet var vel tilrettelagt og afviklingen forløb fint trods blæsten. 

 

 

Medlemsforhold: 

 
Torsten Thomsen, Stae var indkaldt til mødet som ansøger til et aktivt medlemskab af klubben. 

Han havde taget sin kone 

 
Anja med. 

De blev orienteret om klubbens forhold og de blev tilbudt passivt medlemskab, da der pt ikke er flere ledige 

pladser. 

De accepterede betingelserne og vi ønsker dem velkommen i klubben. 

De har en Vindö 32 med navnet AGNE  

 

 

 

 

Næste møde den 10 oktober klokken 1700. 

 

 

 

 

 

Ref. Lars E. Jensen 

 


