
Referat  bestyrelsesmøde 27.05.2019 Middelfart Sejlklub 
 
Ordstyrer: Benny, Referent: Annette Strøm 
Til stede: Benny, Annette, Vivi, Erik, Sten og Søren 
 
1) Meddelelser fra Formand  

a. Havnens Dag aflyst – Inden næste møde, prøver vi hver især at 
”prikke” evt. medlemmer til en arrangementsgruppe. Gruppen 
skal i gang inden udgangen af 2019.  Hvis datoen ikke passer, så 
kan vi evt. finde en ny. Det må gerne være et andet koncept med 
havnefest el. lign. 

b. Jollebroen er i gang med at blive repareret. Det er en del 
omkostninger ved det. 

c. Uddybning går i gang – følgebåde skal midlertidigt flyttes til andre 
steder. Benny er tovholder på flytningen.  Moringer bliver købt 
ind, som alternativ til pæle.  

d. Smakkejolle kommer til at ligge ved klubbroen i sommerperioden. 
Den kan lånes for en tur af klubbens medlemmer efter grundig 
instruktion. Smakkelauget skal selv have tilsynet med båden. 

e. Der er intet nyt fra kommunen vedr. byggeprojektet.  
2) Økonomi- Kvartalsmæssig opfølgning - Ca. 48 medllemer har meldt sig ud i 2019. I 2018 

var det på tilsvarende tidspunkt 35, så  det er umiddelbart ikke flere end det plejer at 
være. Kontingentindtægten for 2019 er over budgettet, så det er positivt. Til gengæld har 
der være uforudsete udgifter ved brovedligehold.  

3) Bordrunde –  
4) a) Ungdom – Der er Fænø Rundt 15. Juni, der er sommercamp 1. Uge i 

sommerferien. Der mangler en leder af surftraileren. b) 
Bestyrelsesmøde i MRD  - aftale skal fornys. c) Kapsejlads – 2 star 
22. Juni 2019 er lidt udfordrende. Der er kun 2 tilmeldte. Det er et stort 
arbejde med de udlæg, der er i forbindelse m.  bøjer. Det overvejes om det kan 
gøres smartere. 

d) Husformand – der er bestilt ny spuler og vandstøvsuger. Der er 
fyldt op med øl/vand. 
 
 
5) OK – aftale – Annette færdiggør. 
6) Udlån af klubhus. Der er mulighed for medlemmer af klubben at låne klubhuset til 

private/sociale arrangementer uden for sejlsæsonnen. Benny skal kontaktes for indgåelse 
af aftale og retningslinjer forbrug. 

7) Årshjul.  Søren Trolle har lavet et administrativt årshjul. Vi tjekker og supllerer om 
nødvendigt.  

8)  Evt. :  Kalenderaktivitet må gerne fremgå af forsiden, da det vidner om en akltiv klub. 
Bestyrelsen efterlyser, at vi har adgang til kalenderen.  

9)  Næste bestyrelsesmøde er 20. Juni 2019.  


