
 
 

Bestyrelsesmøde d. 04.09.2015 
Peter Petersens all 41 

 
 

Tilstede: Michael, Ron, Peter, Bjarne, Henning, Geir, Niels 
 

Dagsorden 

 
 

1.       Svar på skema: Situationsanalyse 2015. 
 

2.      Dragør vandsport. 
 

3.     Vild med vand. 
 

4.     Detailplanlægning af årets arrangementer. 
 

a.    Afrigger tur  
b.    Ålegilde 
c.   Standernedtagning 
d.    Banko 
e.    Stubbekøbing 
f.    Julestue 
g.    Nytårskur 

 
5.   Evt. 

    
Referat: 
 
Ad.1   Se bilag. 
 
Ad.2    Vi ser positivt på Michaels Ståls oplæg og vil gerne sende en repræsentant til 

udvalget. 
          Se bilag. 
 
Ad.3   Vi er afventende , kunne godt tænke os et oplæg fra en person som er med i 

projektet. 
 
Ad.4a.  Klubben giver 50 kr. i tilskud. Mødetid kl. 10. Spisning i Frem kl. 13. 
 



Ad.4b.03.10.  Nan laver ål og sørger for indkøb. Lone serverer og rydder op. Peter sørger for 
gas apparater. Der oprettes en venteliste. Pris 175 kr pro/pers. 

 
Ad.4c.04.10  Klubben giver en lille en kl. 11.00, Michael sørger for rugbrød og smør til 

resterne af ålene. 
 
Ad.4d.  Punktet udskydes til næste møde. 
 
Ad.4e. 07.11.  Turen er udsolgt. Der bliver to opsamlingssteder: Klubben og Fasanen 
  Forventet hjemkomst ca. kl. 18. 
 
Ad. 4f. 29.11.  
kl. 13.00.   Vicky sørger for indkøb og vejledning. Niels laver gløg og uddeler    
  præmie for bedste dekoration. 
 
Ad. 4g. 01.01  
kl. 12.00   Michael sørger for indkøb af pølser og brød. 
 
Ad.5  Michael orienterede om, at klubben kunne tjene en rigtig god skilling til 

klubkassen, hvis vi ville stille med mandskab til et fyrværkerisalg på 
Bachersmindevej i slutningen af december. Bestyrelsen mente godt, at der var 
flere medlemmer der ville løfte den opgave. 

 Efter flere henvendelser fra medlemmerne om en Polenstur blev Niels bedt om 
at se på mulighederne for en forårstur. Endvidere aftalte vi, at Niels laver en 
tur til Nyhavn,hvor han vil fortælle om havnens mangfoldige historie. Turen 
afsluttes evt med en frokost. Tid og sted vil blive udsendt. 

 
 Poul Boye har meddelt, at han ønsker at stoppe sit bestyrelsesarbejde. 

Bestyrelsen har kontaktet Gas Per, som er villig til at indtræde i Pouls sted. 
 
 Næste møde blev fastlagt til d.09.10. kl. 13. i skuret. 
  Mødet sluttede i god ro og orden. Grillen blev tændt og alle blev mætte. 
 
 
Referent: Niels 
 
 
 


