
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 10. oktober 2022 
Deltagere: Mads,  Carsten, Haugke, Michala, Ebba 
Afbud: Tim, Sine, Danni 
Næste bestyrelsesmøde: 14. november 2022 
1. Opfølgning på beslutninger fra tidligere bestyrelsesmøde 
29. oktober - Stander ned sidste lørdag. 
Vi mødes 15.30 og dækker bord 
Vi ser på tilmeldingslisten, når den kommer, om der er nogle nye. Og hvordan vi skal tage 
imod dem, så de føler sig velkomne.  
Linda står for alt med mad, Carsten aftaler menu 
indkøb: snacks, slik, bordpynt, vin, sodavand, nemlig.com. Hvem gør hvad, når vi ved, hvor 
mange der er tilmeldt.  
sedler under tallerkener: helt bord ad gangen på arbejde. Ebba har en skabelon til 
arbejdsopgaver.  
To sange, Michala finder tekster og kopierer, Carsten og Michala tager højtalere med. 
Hvem kan blive vores ny kasserer: 
Ebba vil lave en liste de opgaver, man løfter som kasserer. Vi søger så i første omgang via 
sejlklubben. Det skal være en, vi stoler på.  
Vi siger det på stander ned. Opslag i klubhuset, ud på mail og Facebook. Efter 1.12 prikker vi 
nogen på skulderen.    
 
Vinterarrangement 
Mange forslag på bordet. Hvilke? Hvor mange?  
midt november, slut januar, slut marts?  
Motorlære, langturssejlere, minikursus for kapsejlads?   
Vi går efter januar arr med langtursforedrag, Michala  
sikkerhed til søs, sejl sikkert redningstjenesten, april, Carsten 
havnemanøvre, maj, Haugke 
Carsten clearer lige datoer med Peter Wind, formand for KMS 
Kapsejlads for dummies, Carsten tager den i kapsejladsudvalget 
Præsentation af bestyrelsen 
Teksterne til hjemmesiden skal være færdige til stander ned. Michala puster alle i nakken.  
Økonomi 
de to konti saldi er 27.000 og 546.000 
Aganda til næste gang 
Hvad er det for en klub vi gerne vil ha? Hvad er det folk skal opleve? ”Kunderejsen?” 
Hvad er det medlemmerne skal ha/få?Markedsføring. Hvad er det vil tilbyder? Hvad bliver folk 
mødt af? Hvilken fortælling? 
Velkomstambassadør? Sættes i system, at der er kommet nye, hvem får besked?  

 


