
Refr. af best.møde den 7.oktober 2021. 

 

Ad 1: Godkendelse af refr. fra den 5. august 2021.                                                                
Godkendt. 

Ad 2: Konstituering.                                                                                                                        
Bestyrelsen uændret:                                                                                                                        
Formand: Steen Lauridsen                                                                                                       
Næstformand: Brian Vinjeborg.                                                                                                       
Kasserer: Steffen Jacobsen                                                                                                               
Sekretær: Jens Jespersen                                                                                                   
Bestyrelsesmedlem: Finn Wittendorff 

Ad 3: Afriggerfest? Eftermiddag som sidst eller aftenarrangement? Buffet fra Sejet Kro? 
(indbydelse skal ud hurtigst muligt!).                                                                                                          
Ja, som sidst. Min. 30 tilmeldte. Pris: 175, - kr. Standernedtagning kl. 11.30 Buffet kl. 13.00 Maden 
leveres hertil kl. 12.30. Fra bestyrelsen deltager: Jens, Finn og Steen                                                                                                                            
Sidste nyt: Buffet fra Sejet Kro aflyses. ”For tung” kl. 13.00. Erstattes af ”hjemmelavet” gullasch-
suppe + æbledessert. Pris: 50, - kr. 

Ad 4: Julefrokost/personalepleje?                                                                                                                 
Ja, den 4. december kl. 18.00.                                                                                                                 
Sidste nyt: Akt.udvalget kan ikke den dato. Ny dato pt. ikke fundet. 

Ad 5: Indlæg i Folkebladet.                                                                                                                           
Vi lader den” ligge” indtil videre. 

Ad 6: Jeres forslag:                                                                                                                                
Brian:                                                                                                                                         
Folkebladet (se pkt. 5!)                                                                                                                  
Stensætningen v. Havnefronten: Svar fra forvaltningen er ikke noget, vi kan bruge. Arbejder 
videre på sagen. Vi efterlyser stadig gule kryds på pillerne.                                                               
Helhedsplanen: Div. matr. udsendt. Konkret ønske om svar på 3 spørgsmål vedr. p-forhold. Efter 
længere debat enighed om, at formanden på bestyrelsens vegne laver udkast til skrivelse til udvalget 
vedr. helhedsplanen. (Bo Vestergaard!). Vigtige punkter for os: Gratis langtidsparkering for sejlere i 
sommersæsonen, endelig afgørelse forventes afklaret på møde mellem kommunen og klubberne. Vi 
opgiver ingen konkrete tal. Vi har pt. ingen og vil ikke risikere at blive konfronteret med nogle tal, 
som vi ikke har dækning for. 

Jens:                                                                                                                                                             
Er der nyt vedr. fastliggerne?: Sagen ligger pt. helt stille. 

 



Finn: Pt. intet. 

Steffen:                                                                                                                                   
Økonomioversigt: 18 udmeldte og 11 indmeldte medlemmer. En lidt uheldig udvikling, som jo 
også har indflydelse på økonomien.                                                                                                 
Meddelelse til tursejlerne? Formanden laver udkast til skrivelse til medlemmer omhandlende 
følgende oplysninger: * medlemsnr. i Danske Tursejlere / *  medlem i HBH  / * ønsker at benytte 
rabatordningen.                                                                                                                             
Havhaverne: Forsøget fortsætter.                                                                                     
Aktivitetsudvalget?: Formanden kontakter dem for at høre om deres tilbud.                             
Kanalbevis: Kursustilbud i februar 2022. 

Ad 7: Næste møde.                                                                                                                                  
Intet aftalt pt. Måske umiddelbart før afriggerarrangementet: (Emner: Antal deltagere v. stander-
nedtagningen, ny dato for julefrokost/personalepleje)  

Ad 8: Evt. 

 

 

________________________     ________________________      _________________________ 
Steen Lauridsen                           Brian Vinjeborg                            Steffen Jacobsen 

 

________________________      _______________________                                                      
Jens Jespersen                               Finn Wittendorff 


