
Karrebæksminde, Yderhavnen 2021 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 26/8-2021 

 

Tilstede: Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen, Kasper Kegel, Michael Hallgreen og Carsten 
Thomsen. 

 
 

Agenda 
 

1. Bordet rundt; 
a. Formanden har ordet, herunder; 

1. El på gammel bro - Lodahl 
2. Årets klubmand 

b. Kasseren har ordet. 
1. Tømning af container 

c. Pladsmanden har ordet. 
d. Bromanden har ordet. 
e. Husforvalteren har ordet. 
f. Kasper har ordet. 

2. Corona situationen, herunder; 
a. Status på klubhuset. 
b. Foreningsstruktur = DIF =>DS =>Hovedbestyrelse =>Afdelingsbestyrelse. 
c. Hvad gør vi lignende situationer? 

3. Strategi 
a. Indkomne forslag fra medlemmerne. (Dette modtager I i separat e-mail). 
b. Hvad og hvordan prioriterer vi opgaverne? 
c. Projektering og indhentelse af tilbud/overslag 
d. Fondsstøtte 

4. Fest 
a. Hvor mange har meldt deres deltagelse? 
b. Hvordan håndterer vi det lavpraktiske? 

5. Eventuelt 
a. Aftale dato for næste bestyrelsesmøde 

 
Aftale dato for generalforsamling  
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Referat 

 

Ad. 1 Bordet rundt; 

• Formanden har ordet, herunder; 
Orientering fra møde med FLID. 
Vinterbaderne: Nuværende aftale udløber, formand prøver at få et møde i stand 
Der er fundet mad sat ud til Mink. Det er meget problematisk at der sættes mad ud når vi prøver at 
komme af med dem. 

o El på gammel bro. Der er skiftet automatsikringer i sommer. Fremadrettet får vi lavet 
service før højsæson, med en gennemgang i slut Maj og reparation af evt. fejl midt juni. 

o Årets klubmand. Bliver udpeget på generalforsamling. Kandidat diskuteret. 

• Kassereren har ordet. 
Ekstra container i højsæson. Det gøres som en fast rutine i højsæsonen, da det har været en succes. 
Sæsonen har været utroligt god mht. gæstesejlere, men august har været ca. det halve af sidste år. 
Overordnet set en rigtig god sæson. 
Budgettet ser fint ud. Og vores likviditet er fin. Der er ikke taget fra hensættelser endnu, selvom at 
der er brugt på uddybning. 
Foreningsarbejde skal opgøres den 30/9 så det kan komme med inden årsafslutning. 

• Pladsmanden har ordet. 
Nul ledige pladser. Der kommer formentligt en tom plads som kan bruges for sejlerskolen, såfremt 
de stadig skal bruge den. 
Reglen om fritstilling af pladser tages op i hovedbestyrelse, da det er en administrativ tung opgave. 

• Bromanden har ordet. 
Der har været 5, som har meldt sig til opgaven om at hjælpe med at lave broen. Tværkryds er 
monteret i top og skal monteres i bund ved lavvande. Der skal forstærkes nogle tværstolper. 
Grundet standen på tværstolperne vil broen nok ikke holde yderligere 10 år. 
Vi får lavet skilte til strøm stik hvor der står at der skal være betalt inden der tilsluttes strøm til 
gæster. 

• Husforvalteren har ordet. 
Papirholdere, den ene model kan der ikke fås papir til, så den skiftes. Der sættes en skraldespand 
op. 
Rengøringen har ikke haft det nemt og grundet området udenfor kommer der meget skidt. 

• Kasper har ordet. 
Det sættes en top på hegnsstolper og de males sidste gang. 
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Ad. 2. Corona situationen, herunder; 

• Status på klubhuset.: Alt åbnet igen. Det har i perioden fra nedlukning og frem til oplukning været 
bøvlet, da der skulle arrangeres corona check m.m. 

• Foreningsstruktur = DIF =>DS =>Hovedbestyrelse =>Afdelingsbestyrelse. 
• Hvad gør vi lignende situationer? 

Ad. 3. Strategi 

• Flyttes til næste møde den 16/9 

 

Ad. 4. Fest 

• Hvor mange har meldt deres deltagelse? 16 stk. Der sendes en reminder ud 
• Hvordan håndterer vi det lavpraktiske? Der bestilles lidt musik. Og findes et telt, hvis vejr er skidt. 

Mad bestilles færdig. Medl. Skal selv have service og drikkevare med. 

 

Ad. 5. Eventuelt 

• Aftale dato for næste bestyrelsesmøde styr på. 16/9-21 hos Kasper 

• Aftale dato for generalforsamling: Afklares den 16/9. 
 


