
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 
Møde nr :  2021 
Sted : Kanalhavnens Klubhus 
Tid : 15-6-2021 – kl. 1900 
Mødeindkalder : Torben Søndergaard Nielsen  Referent: N. Johnsen 

 
Deltagere: Torben Søndergaard Nielsen, Nils Johnsen, Erik Hansen, Jacob Holm, Rene Nielsen 
                  Carsten Thomsen og Jesper Johansen. 
Fraværende med afbud: Søren Svarrer 
 
Dagsorden: 
 1:  Godkendelse af dagsorden. 
 2:  Godkendelse af referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 25 MAJ 2021. 
 3:  Evaluering og opfølgning på HGF den 14 JUN 2021, herunder Formands-    
                           situationen. 
 4.  Konstituering af næstformand, referent, kontaktpersoner til hhv. kapsejlads- 
      Udvalg, aktivitetsudvalg, svømmeudvalg og kran- og beddingspladsudvalg. 
 5.  Status på Covid 19 restriktioner. 
 6.  Tidspunkt for næste møde 31 AUG 2021 kl. 1900. 
 7.  Eventuelt. 
 
Ad pkt.  1:   Dagsordenen godkendt. 
 
Ad pkt.  2:   Referat Godkendt. 
 
Ad pkt.  3:   Generalforsamlingen forløb med et roligt gemyt samt en god stemning, fra de 39  
                     fremmødte. 
  
 Med hensyn til formandssituationen, så er der p.t. ikke nogle emner. Det blev beslut-     
                      tet, at vi hver især skulle se os om efter et par emner. 
 
                      Der blev diskuteret, hvordan vi skal komme ud til vores medlemmer, for at fortælle,  
                      hvad bestyrelsen går og laver samt planlagte opgaver for fremtiden. 
                      Dette for at den nye formand der skal træde til i februar ved hvad der venter ham. 
  

Torben udsender nyhedsbrev til alle medlemmer. 
 
Ad pkt. 4:    Nils Johnsen fortsætter som næstformand, Søren Svarrer fortsætter som referent. 
 
 Kapsejladsudvalget: Peter Frederiksen, tilknyttet person i HB Carsten Thomsen. 
 
 Aktivitetsudvalget  : Jack Pedersen, tilknyttet person i HB Jacob Holm. 
 
 Svømmeudvalget    : Flemming Hartvig, tilknyttet person i HB Jesper Johansen. 
 
 Kran -og Beddingsplads: Kjeld Nielsen, tilknyttet person i HB Rene Nielsen. 
 
Ad pkt.  5:    Brug af klubhuse til klubarrangementer kræver klubbens tilladelse, samt at den person 
                      der står som arrangør, overholder det antal personer der må være i.h.t. gældende person/m2 

 samt der forefindes håndsprit. 
 
Ad pkt.  6:   Næste møde den 31 AUG 2021 kl. 1900. 
 
 



 
Ad pkt.   7: Eventuelt: 
 
 Rene fremkom med oplysninger om kranen i Kanalhavnen, om opgaver der skal løses  

inden næste eftersyn. 
 
Udvidelse af beddingspladsen blev vendt, vi forventer, at det kan komme på tale i 2022, 
Så har vi efteråret til at vurderer hvad det reelle behov er. 
 
Carsten berettede om et møde med FLID vedr. ejerforholdet af yderhavnen. Der refereres  
Ikke yderligere om sagen. 
 
 
 

Nils Johnsen 
Referent 
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