
 
Dragør 26. juni 2016 

 
 

Bestyrelsesmøde 08.5.2016, kl. 10.00 
Kalles skur. 

 
Tilstede: Michael, Bjarne, Geiger, Skumse, Niels, + aktivitetsudvalget. 

 
Dagsorden. 

 
1. Evaluering af Ærøturen 
2. Evaluering af fiskekonkurrencen 
3. Planlægning af havnedagen 29.5.2016 
4. Fælles sejllads 04.06. 
5. Indkøb af borde og stole 
6. Opfølgning af Polensturen 
7. Kursus i opvask 
8. Evt. 

 
                                                     Referat: 
Evaluering Ærøtur 
Ad. 1. Turen var en succes bortset fra, at et medlem blev hjemsendt. 
            Bestyrelsen er ikke uvillig til at tage medlemmets medlemskab 
            op til overvejelse. Medlemmet må foreløbig ikke deltage i kommende   
            arrangementer. 
 
Evaluering fiskekonkurrence 
Ad.2.  Bortset fra, at der var meget få fisk på brættet var arrangementet en    
            succes med 52 på havet. 
            Som sædvanligt skinnede solen. Som noget nyt lavede klubben 
            flæskestegs sandwich til 20 kr.  Det skal fremhæves at der fremover 
            skal være en grill ledig til dem der vil grille deres fisk eller medbragte 
             mad. Vi må understrege, at vi ikke bifalder at medlemmer tager øl, 
             vand eller vin med til fremtidige arrangementer. Man må købe klub- 
             bens. 
 
Planlægning havnedag 
Ad.3.   Vi stiller telt op fredag. 27.05. 2 Fadølsanlæg+ liter sodavand i glas, 
             franske hotdogs. Når arrangementet er slut bæres alt over i Tolder- 
             huset. 
 
 
Fælles sejllads 
Ad.4.   Vores første tur går til Flakfortet. Klubben betaler havneleje + grillkul. 



 
Indkøb borde,stole 
Ad.5.   Det blev besluttet at købe 6 borde og 50 stole. Niels undersøger 
             Sagen. 
 
Opfølgning Polenstur 
Ad.6.  Der mangler at blive indbetalt depositum til Polensturen. 
           Inge-Birthe prøver at få pengene kradset ind. Der er 44 tilmeldt. 
 
Opvaskemaskine 
Ad. 7. Skumse vil afholde et kursus i den nye vaskemaskine. 
 
Evt. 
Ad. 8. 
 
a.        Michael undersøger muligheden for at opstille en 9 fods container i  

       gårdhaven. 
b.        Bestyrelse bakkede op om et forslag at støtte ungdomsaf- 

        delingen i sejlklubben. 
 

c.         Ron ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Han vil dog fortsat gerne     
        gøre rent, være i DVA, og være vores Facebook redaktør. Bestyrelsen 
         besluttede at vi meget gerne ville have at han fortsætter med face- 
         book arbejdet.   

 
             Mødet sluttede kl. 11.15 i god ro og orden. 

       
 
 

 
                                      

 
 


