
Referat fra bestyrelsesmødet d. 21 nov. 2017. 

Tilstede: Lars, Anders, Søren, Jørgen, Sven, Dirk, Kirsten. 

Dagdorden. 

Formanden bød velkommen. 

1. Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

2. Status på økonomi. 

Økonomien er fornuftig. 

3. Nyt fra udvalgene. 

Vild med Vand: 

Vi har holdt møde med dykkerklubben, roklubben, nordvest Safari, 

fritidsfiskerne med henblik på et nyt arrangement i 2018, vi har foreslået d. 

16- 6 2018 så rammer vi ikke ind i andre begivenheder, håber vi. Vi håber at 

høre fra lystfiskerne, ungdomsskolen og fjordhaverne.Vi kunne måske få gang 

i optimistjoller og mini 12 denne dag.Næste møde er d. 24 jan. 

Husudvalget: 

Arkitekten som var sat på opgaven har trukket sig. Laura Mazanti har takket ja 

til at hjælpe,hun skal bruge 20 timer på at lave en skitse. Bestyrelsen er enige 

om forslaget, hun sættes i gang. 

Bådhusudvalget: 

Har holdt møde. Deres udkast er sendt ud i høring ved bådhusfolkene. Der 

vendes tilbage til bestyrelsen. 

4. Overdragelse af klubhusgrunden,hvor er vi? 

Lars arbejder videre med det. 

5. Underskrift af trepartsaftalen. 

Aftalen er godkendt og underskrevet. 



6. Reparation/ udskiftning af fuger i servicebygningen. 

Søren får et tilbud og sætter det i gang. 

7. Udfasning af bådvogne over en årrække? 

Holdningen er at det går helt af sig selv. 

8. Nye medlemmer—tvungen stativløsning? 

Vi tilstræber at nye medlemmer kommer i stativ. 

9. Andvendelse af hjemmelavede stativer. 

Der må kun anvendes stativer som er købt/lejet af klubben. Dette er af 

hensyn til forsikring og klubbens materiel. 

10. Augacenter Limfjord. 

Bestyrelsen har vedtaget at deltage i møderne omkring udviklingen af 

centeret. Vi sender Jørgen afsted. 

11. Generalforsamling. 

Vi forbereder generalforsamlingen som fastsættes til d. 21 feb. 2018 kl. 19.00 

Vi skal have fundet årets sejler, og årets" arbejdshest." 

12.Næste møde. 

Næste møde er d. 4jan. Kl 17.00. 

13. Evt. 

Ref. Kirsten Christensen 
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