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Dagsorden: 
Mødt: Steen Madsen, Annette Strøm, Erik Christiansen, Benny Møller, Bo Frederiksen og Søren Trolle 
Fraværende m. afbud: Vivi Lund Møller 
 
Valg af referent og mødeleder 
 
Dirigent: Steen Madsen / referent: Søren Trolle 
 
Formanden har ordet 
 
Godkendelse af forretningsorden. Nuværende foreslås fastholdt (fremsendes vedhæftet i selvstændig mail) 

 
Referat: 
Formanden byder velkommen til ny mand i bestyrelsens og formand f. Hus-, følgebåds- og udendørsudvalg, 
Bo Frederiksen  
Arbejdet med forretningsordenen udskydes til mødet i august. Den nuværende gælder indtil da. 
I marts blev den i Melfarposten varslede ekstraordinære generalforsamling udsat pga. Corona.  
Generalforsamlingens dirigent ønsker, at den udsatte ekstraordinære generalforsamling afholdes i august. 
Datoen fastsættes til 20. august kl. 18.30 i klubhuset.  
Da generalforsamlingen allerede er varslet i dagspressen, gentages dette varsel ikke i samme medie. Der 
udsendes mail herom til medlemmerne inden udgangen af juni. 
Erik Christiansen har på formandens vegne deltaget i kommunens arbejdsmøde omkring marinaplanen. Der 
er tale om et gedigent materiale, som viser en fremtidig spændende marina.  
Småting blev påtalt såsom det uhensigtsmæssige og farlige ved en svømmebane ud langs molen.    
 
Bordet rundt 
 
Referat: 
Økonomiudvalg: Kassereren har pga. afbud fremsendt regnskab, som selvfølgelig bærer præg af første 
halvårs nedlukning. Vi genoptager punktet om økonomi på mødet i august. 
MRD-udvalg: Erik orienterede fra generalforsamlingen. Regnskabet ser fornuftigt ud. Igangsætningen af 
2020 har været præget af Corona situationen, men ser dog spændende ud. 
Sejlerskole: 10 instruktører. Introaften medio juni. Sejlerskolen følger fremover DS Diplomsejlerskole. 
Tilmeldingsfrekvensen er tilfredsstillende trods nedlukningen. 
Ungdomsudvalg: Træningen har kørt i Coronamode i hele foråret, med et dagligt hold på 10 incl. instruktør. 
Dette har fungeret godt. Vi har dygtige instruktører. Der åbnes fuldt op efter sommerferien. Fænø Rundt 
gennemføres. Vi er positive overfor vores naboklubbers initiativer eks. Torm Grand Prix og ser gerne så 
meget samarbejde som muligt. Vi satser på at afholde en mindre Sommer camp. Der er pt. 20 tilmeldte. 
Kapsejladsudvalg: 2star afholdes 20 juni med begrænsning på 25 både. Vi har venteliste. Onsdagssejlads 
starter op efter sommerferien. Turbøjen i Revkrogen er forsvundet og en ny er udlagt. 
  
Indkomne forslag 

 
Husudvalget omfatter nu også følgebåde og udenomsareal m.m. Derfor er det nødvendigt med en 
registrering af det grej og de opgaver, som indgår i opgaven fremover. Især vedrørende følgebåde, 
motorer, registrerede og uregistrerede trailere og lignende, skal der laves en plan for fremstilling af denne 
samt hvem, der gør hvad.   
 
Referat: Plan for at øremærke trailere til de enkelte både. Nummerplader og trailer (stelnumre) skal altid 
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passe sammen og det skal være overskueligt at finde det rigtige match. Forslag om at følgebåde og deres 
trailere nummereres med ens numre godkendes. Vi skal have et overblik over vores grej og dets fornyelse. 
Hus- følgebåd og udendørsudvalget kommer med oplæg til en vedligeholdelsesplan. 
Kommentarer… godt der kommer styr på trailere og både. Vi skal tage følgebådene op af vandet i 
sommerperioden.  
 
Politik for indkøb ved Marinacenteret i Middelfart Marina herunder evt. orienterende liste over indkøber til 
forretningens brug.  

 
Referat: Ide om at lave nogle laminerede identitetskort (indkøbskort) som lejlighedsvis kan udlånes. På 
denne måde behøver en instruktør ikke nødvendigvis gå til marinashoppen for at købe grej, men kan sende 
en ledig juniorsejler eller en forældre.  

                             
Opfølgning på løbende sager/emner 

 
Express og L23 
 
Referat: Express og L23 gennemføres stort set efter planen 
 
Ny trailer til følgebåd  
 
Referat: Steen Madsen har indhentet tilbud på indregistreret følgebådstrailer.: kr. 9000, hvilket godkendes. 
   
Åbning af klubhuset? I eks. Dyvig stilles sprayflasker m. rengøringsmidler frem på toiletter samt bad med 
instruks om at bruge disse efter brug, som forudsætning for at holde faciliteterne åbne. Dette kunne 
udbredes til også at gælde for køkken etc. (opdateringer pr. 7. og 8. juni her: 
https://dansksejlunion.dk/corona )     
 
Referat: Vi åbner klubhuset og sætter sedler op om egen-rengøring dvs. der stilles rengøringsmiddel frem, 
SOM SKAL BRUGES af den enkelte efter toiletbesøg.        
 
Næste møde 

 
Forslag: torsdag d. 20/8 2020 kl. 19.  
 
Referat: forslaget godkendt. Kl. 18.30 til 19 afholdes der ekstraordinær generalforsamling. 
 
Eventuelt 
 
Referat: Tyverialarmen har fungeret rigtig godt og vi har fået den nødvendige kontakt. Firmaet bag 
tyverialarmen er lukket, men anlægget serviceres, så længe der er reservedele. 
Bropillerne bankes på plads og nogle skiftes til nye inden sommerferien. 
 


