
Referat bestyrelsesmøde søndag d. 12. januar 2020 Klubhuset 

Deltagere: Niels, Allan, John, Dan, Hans, Lise, Torben og Carsten. Afbud fra Mogens, Anita og Inger 

Pkt. 1 Fremlæggelse af regnskabet for 2019 

Regnskabet for 2019 gennemgås af kasser Hans. Overskud på ca. 95.000 kr. Mindre udgifter til drift, 

specielt til klubhuset. Indtægter faldende, fraset fra kontingent. Diskussion om afstemning af aktiver og 

passiver, disse ikke været afstemt de sidste mange år! Dette ønskværdigt, måske med hjælp fra en revisor, 

da der er nogle regnskabsmæssige udfordringer. Opstilling af saldobalance diskuteres. John spørger til at 

udgifter til el er mindre i år, Hans vil undersøge dette. 

Pkt. 2 Budget 

Budgettet gennemgås af Hans og tilrettes. Der afsættes 10.000 kr. til højvandssikring. 

Pkt. 3 Generalforsamling. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Generalforsamling d. 22/3. Indkaldelse senest d. 29/2, forslag til behandling på generalforsamling senest d. 

8/3 og dagsorden ud senest d. 15/3. Mangler kandidater til formand, kasser, klubhus og aktivitetsudvalg. 

Fremtidig organisering og frivillighed diskuteres. Dan. Hvis der ikke findes en formand og kasser – ingen 

klub. 

Pkt. 4 Afdelingernes evt. medlemskab af div. Landsorg./forbund. 

Fordele og udgifter diskuteres. Udgiften betales af de relevante medlemmer. Afdelingerne bør være 

opmærksomme på de muligheder og fordele der er og evt. gøre brug af disse. 

Pkt. 5 Planlagte medlemsaktiviteter 

Lørdag d. 29/2 Kursus i metrologi. 4-5 timer. Endnu ikke bekræfte: Onsdag d. 4/3 Inspirationsaften 

angående ro-, sejl- og kajakturer i udlandet. Lørdag d. 28/3 Farsø svømmehal. Sejlsikkert arrangement, 

træning med optimistjolle og kajakker. Fredag d. 15/5 Besøg på Brænderiet Limfjorden. 

Pkt. 6. Afdelingernes kalender for 2020 

 Alle afdelinger bør snart få opdateret kalenderen på hjemmesiden. Isætnings datoer opslås snarest. 

Pkt. 7 Evt. 

Torben - Roerne har måske et problem med hal til klargøring af robåde til foråret. Dan - Skærm i Dronning 

Ingridhallerne bør opdateres. Carsten - Der bør udfærdiges en historik om Nautilus. Lise - Udendørsbruser 

relevant for vinterbadere, ungdomssejlere og kajakroere. Pris skal afklares. 

Referent: Carsten 


