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Bestyrelsesmøde nr.6.D.12.9.2019 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

Gitte Hvarregaard 

Ole Albertsen 

 Jan Berline 

 Jesper Bruun Nissen 

 Ronnie W. Jensen 

Jan Lildal  

 

Fraværende med afbud:  

 

Godkendelse af referat nr. 5 D. 12. September. 

 

Referater blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold: 
 

Vi havde i dag besøg af Niels Jørn Lynnerup, han har en Jupiter 31. Han søger aktivt medlemskab, men blev 

gjort bekendt med at nye medlemmer altid starter som passivt medlem. Derudover blev han gjort bekendt 

med de øvrige forhold i klubben. Niels Jørn blev tilbudt passivt medlemskab. 

 

 
 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Der er foretaget opgravning mellem spor 4 og 6 for at etablere dræn. 

Spor 4 bliver lagt om og tredje skinne ved spor 3 bliver genetableret. 

 

Wire til slæbestedet er monteret, men må IKKE bruges før den er smurt op. 

Der bliver monteret en rulle til at styre wire ved knækket ud mod slæbestedet. Der bliver også monteret 

nedsænket nylonskinner der hvor bilerne passerer for at skåne wiren. 

 

Der er påbegyndt nedbrydning af gangbroer ved ophalersted for at påbegynde støbning af de nye 

fundamenter til nye flydebroer. Der bliver midlertidig lagt gangbrædder så slæbestedet kan bruges. 

 

Rambukken bliver modifiseret med fire styk skødespil for fixering ved nedramning af pæle. 

 

De sidste flydebroer er nu støbt og er klar til at ligge på lager.  



 

Elektrikerne har fået skur 8 til alt deres grej, samt nye skabe til opbevaring. 

 

Observationsrummet er næsten lavet færdig med isolering og mangler kun nogle småting før det er færdigt. 

 

Nye Projekter: 
 

Intet at bemærke. 

 

Økonomi: 
 

Økonomien ser fin ud. 

 

Juniorafdelingen:  
 

Påhængsmotorer til følgebåde trænger kraftigt til eftersyn/reparation. 

 

Der er fundet hjælpere til arrangementet i morgen fredag 13/9-2019, her kommer Liftra på besøg. 

 

Eventuelt: 
 

Der opfordres til at låse klubhuset når sidste mand forlader huset uanset hvornår på dagen huset forlades. 

 

Næste bestyrelsesmøde er D.10.10.2019 

 

 

Ref. Jan Berline 


