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Bestyrelse Johannes Kildeby jok@alectia.com JK X 

Bestyrelse Erik Møller-Madsen emm@canon.dk EMM X 

Bestyrelse Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk NOS X 

Bestyrelse Per Holmgaard Per.holmgaard@lexmark.dk PH X 

Bestyrelse Pernille Gøttler pernillegottler@webspeed.dk PG X 

Suppleant Eva Hofman-Bang Eva.hofman.bang@gmail.com EHB X 

Suppleant Thomas De Leeuw auto@hannahdeleeuw.dk TDL  

Aktivitetsudv. Karsten Frese frese@mbuna.dk KF  

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com JS  

Teknikudv. Peter Krarup npk@krarups-snedkeri.dk PK  

Klubblad Lars Dyrskjøt lars@dyrskjoet.dk LD  

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk SB X 

Presse Rud Kofoed Rud.kofoed@icloud.com RK  
 
 
Per Brinck-Lund deltog ved mødets begyndelse under forberedelse af generalforsamlingen d. 
15. marts, idet bestyrelsen har bedt ham om at være dirigent. Per laver kort interview med Lars 
Grandrup, som ikke kan være til stede ved generalforsamlingen. 

 
 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde  
Susanne følger op på manglende billeder af udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Program for foråret trykt i Søhesten. 
Vinsmagning aflyst pga. for få tilmeldinger. 
Jazzaften 2. april aflyst, da der kommer én til, og udvalget skønner, at det rækker. 
 
 

3. Kabysudvalg 
Per sørger for ophængning af regler allersnarest! Det blev lige vendt, om ”fremmede” sejl-
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klubmedlemmer bør kunne medbringe mere end én gæst. Der tænkes naturligvis på ”sejlen-
de” fra andre klubber, men vi skønner, at medlemmer af andre klubber finder vores Kabys 
så attraktiv, at de også ankommer landværts. Foreløbig er der ikke lagt begrænsninger på ud 
over dem, der allerede ligger i reglerne. 
Per og Jacob har haft nye stole til Kabyssen på prøve. Der var bred enighed i klubben om, at 
man ville beholde de gamle. Prøveeksemplarerne er returneret. 
Der er ikke kommet svar på ansøgning til Fogfonden (bl.a. til terrassemøbler). 
Ved middagen med Fogfonden d. 26. april deltager Erik, Johannes, Per og Eva – og mulig-
vis flere. Vi har forstået, at der kommer 5-6 fra Fogfonden. 
Jacob har fået sponsorater ind på 8 borde/bænke til terrassen. Per sørger for at bestille (ege-
træ). Pris ca. kr. 3500,- pr sæt inklusive moms. Der fremstilles et lille skilt med sponsors 
navn, som forsænkes i bordpladen. 
 
 

4. Teknisk udvalg 
OK-fonden giver ikke umiddelbart midler til formålet ”brændstofskab”. (der kan kun opnås 
tilskud pr. solgt enhed, og det duer ikke i vores tilfælde). 
Der gives grønt lys til projekt ”nyt benzinskab”. Peter Krarup sættes på sagen m.h.p at ned-
bringe prisen. 
Der bliver arbejdslørdag d. 22. april. Peter planlægger forløbet. 
Datoer kan lægges ind i klubmodul. 
 
 

5. Foreningshuset 
Vi har ikke modtaget referat fra mødet d. 26. januar kl. 17-18 på rådhuset. Johannes, Knud 
og Eva deltog.  Det blev oplyst på rådhusmødet, at det er planen at opstille pavilloner i for-
eningshusets have i løbet af foråret, så der bliver omklædnings- og badefaciliteter til sejlerne 
(piger, drenge og trænere), mens der ventes på en permanent løsning. 
Ved rådhusmødet blev det desuden annonceret, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med 
borgmesteren som formand, hvor alle interessenter deltager. Formålet er at lave en plan for 
udvikling af havnen og området omkring den. Det blev meddelt, at gruppen indkaldes i løbet 
af februar.  
Vi har intet hørt siden mødet. Derfor har Knud Sant lavet et udkast til brev til borgmesteren 
med det formål inden generalforsamlingen at få belyst, om der sker noget m.h.t. udvalg og 
pavilloner. Brevet gøres færdigt og afsendes snarest med Knuds, Johannes’ og Evas under-
skrift (er sket). 
Niels fremhæver endnu en gang, at vi ikke kan få titel af ”ungdomsvenlig sejlklub” – på 
trods af, at vi har en stor og aktiv ungdomsafdeling – fordi vi ikke har omklædningsfacilite-
ter. 
 
 

6. Ungdomsudvalget 
Vintertræningen fortsætter. 
Carl Emil og Silje har været til Winnerkursus i Fåborg sammen med Linda. Stort læringsud-
bytte! 
Der er herefter træningssamlinger de næste mange weekender i Rungsted, Egå, Rungsted 
mv. og dernæst tager Niels med Silje og Carl Emil til stævne ved Gardasøen. Niels kører 
ned med RIB. Det varer hele påsken. 
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Herefter er der stævne ved Furesøen, samt efterfølgende ranglistestævner og træningslejre 
resten af foråret. Hvis alt går godt, har vi chancer for deltagelse i både NM i Estland og EM 
i Bulgarien. 
J70: Linda og Jens har styr på bemandingen til ligastævnerne. Ungdomsmedlemmerne sejler 
weekend og hverdag i J70’eren. 
 
 

7. Materiel 
Vi har fået svar på ansøgning til kommunen om tilskud til ny RIB-båd. Desværre afslag. Ef-
ter forlydende, fordi vi fik tilskud sidste år. Nivå har fået forskellige tilskud i år. 
Ny RIB er bestilt. Den skal hedde Christa II.  
 
  

8. Søhesten 
Søhesten udkommer efter generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning bliver i bladet kogt 
ned til max 2 sider. Den lægges in extenso på hjemmesiden. 
Erik undersøger, om der er søgt portostøtte.  
 
 

9. Sejladsudvalget 
Johannes kontakter Gorm angående onsdagssejladserne. 
Johannes reserverer en dommerbåd og 2 RIBs. 
Der forelå beskrivelse fra Johannes af arrangementer for klubmedlemmer: 
”Kvinde, kend din båd” d. 22. maj kl. 18 med efterfølgende spisning i klubben 
”Søsikkerhed” d. 25. juni kl. 10 – en gentagelse af det succesrige arrangement fra sidste år. 
”Onsdagssejladser light” – tursejlads for sejl- og motorbåde kl. 18-20 med efterfølgende 
spisning i klubben sammen med kapsejlerne – ingen tilmelding. 
Lægges i kalenderen. 
  
 

10. Kajakudvalget 
Kajakmøde i søndags i klubhuset. Rigtig mange mødte op, var aktive og kom med gode for-
slag. 
Pernille vil gerne starte en ungdomsafdeling. Den vil være stærkt afhængig af, om vi kan 
opnå ordentlige faciliteter i forhold til omklædning og opbevaring. Man har til opbevaring 
kik på området under havetrappen i foreningshuset, hvor der kunne lukkes af – grejet tåler 
udendørs opbevaring. Man planlægger at søge midler til veste i Trygfonden. Niels tilbyder, 
at man kan bruge jollesejlernes veste.  
Afdelingen har en række medlemmer, der nu må betegnes som ”øvede”, og man ønsker der-
for at anskaffe kajakker, der er lidt mere spændende for de øvede kajakroere. Pernille arbej-
der videre. 
Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne. Eva har 
fremført ønsket for kommunens medlemmer af Havnebestyrelsen.  
 
 

11. Hjemmesiden/Klubmodulet 
Hjemmesiden: Erik har sendt billeder ind. Det går langsomt. 
64 medlemsskaber mangler opdatering af visa/dankort.  
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Susanne har bestilt og rykket for medlemskort, så de burde være fremme inden generalfor-
samlingen.  
 
 

12. Økonomi 
Årsresultatet er revideret og blev fremlagt og underskrevet. Det udviser et overskud på kr. 
21.703- 
Med ekstraordinære indtægter: J70, kommunalt tilskud til RIB og erstatning for skadet jolle, 
som udgør i alt kr. 496.660- bliver det et resultat på kr. 518.363- 
Indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. 
Erik fremlægger forslag til budget 2018 med kontingentforhøjelse på ca. 3 % (rundes op). 
Det svarer til kr. 25 for seniorer og kr. 20 for pensionister. Argumentet herfor er blandt an-
det, at vi bliver nødt til at ruste os økonomisk i forhold til evt. stormskader. Billeder fra 
stormen Bodils hærgen og vandstand næsten op til klubhuset vises – enten under dette 
punkt, eller når Johannes efterfølgende orienterer om forslag til jolleplads/sikring af klubhu-
set. 
 
 

13. Eventuelt 
Udkast til beretning til generalforsamlingen blev gennemgået. Der mangler de allersidste in-
put. 
 
 

14. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19.30. 
Konstituering af den nye bestyrelse. Kun bestyrelsesmedlemmer og suppleanter inviteres til 
dette møde. 
 
 
Referent: Eva Hofman-Bang 


