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Bestyrelsesmøde den 6. juni 2019 kl. 18-2030 i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af referent og ordstyrer. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. maj 2019.  

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Udlån af klubhuset generelt, herunder dørnøgle til udlån. 

5. Datasikkerhed/GDPR. Punkt fra sidste møde ved Randi. Se vedhæftede oplæg 

6. Sankt Hans og arbejdsdag/sommerfest ved Randi 

7. Kort status begynderhold 2019 ved alle. 

8. Forum/ny kommunikationslog. Punkt fra sidste møde. Mette og Jens arbejder videre med opgaven. 

9. Status på projekt Den blå Promenade på Marselisborg Lystbådehavn, herunder møde med havnen 
omkring tegninger og arealer omkring klubhuset ved Alfred. 

10. Forslag fra Susanne Jars om køb af printer og lamineringsmaskine. Herunder svar til Susanne pr mail. 

11. Svar på ansøgning om sponsorat hos AURA ved Nils Birkegaard. 

12. Dato for næste 2 bestyrelsesmøder ved Jesper (14. august og xx?) 

13. Evt. 

  
Referat: 

1.+ 2.: Ordstyrer Anders, referent Randi. Referat fra forrige møde godkendt. 

3. Dagsorden godkendt. 

4. Vi besluttede at arbejde på at få gjort hoveddøren mod hotellet til en særlås, som eksterne lånere 
af  klubhuset skal bruge, så de ikke har den samme nøgle som medlemmer, for at ‘beskytte’ vort 
klub- og privatudstyr.. dette vil der blive kigget på til arbejdsdagen den 17/8. 

5. Datasikkerhed/GDPR. Sekretæren kom aldrig på GDPR-kurset i DGI, da det blev aflyst pga. for få 
tilmeldte. Derfor fik sekretæren en mail fra Flemming Østergaard, om at han vil assistere os klubber 
om nødvendigt, ved udfærdigelse af en data-blads-side til hjemmesiden. Dette havde sekretæren 
ikke tålmodighed til at vente på, og udfærdigede én selv! Det gav applaus og positive 
tilkendegivelser, og efter at Flemming Mølgaard har gennemlæst og tilføjet/korrigeret..vil vi i 
bestyrelsen kigge på disse råd fra Flemming og så vil klubbens nye GDPR-datablad lande på et 
faneblad på hjemmesiden snarest. 
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Tilstede: Afbud fra Jesper og Jens..
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6. Sct. Hans arrangement lander i år på en søndag, og der er ingen i bestyrelsen, der kan være 
tovholdere, da alle har aftaler. Der er heller ingen medlemmer, som har ønsket at lave et 
arrangement hér..så den må springe et år over. 

Arbejdsdagen den 17/8.. hér vil Alfred og Jacob Arn lave en opgaveliste på en tråd i slut-juli.. 
der er et udvalg på sommerfesten senere samme dag. 

7. Begynderhold. Begynderundervisningen gik rigtigt godt i år. Vi skal dog have mere styr på at 
vort pensum er korrigeret ens på de 3 hold, da vi i år var kommet til at træne lidt forskelligt på et 
par tekniske øvelser. Vi kunne evt lave en teknisk pensumliste, i stil med, at vi jo har et teoretisk 
pensum. Ellers var alt vel og kompetent. Referenten husker ikke om vi blev enige om et 
evalueringsmøde?? 

8. Nyt Forum? Er stadig i proces. 

9. Havneudbygning/klubhus-udvidelse? Alfred og Nils B. holder sig opdaterede og deltager i alle 
møder omkring havneudvidelsen på Marselisborg Havn. Det viser sig, at vi evt. kan udvide vort 
klubhus, som bevarer vor beliggenhed først for i havnen, hvor vi nu ligger. Der bliver mere plads 
omkring os..vi skal evt. have vore containere mere bagved end nu..eller et bådhus? Der er 
mange ting i spil..ved denne omfattende udvidelse af Marselisborg Havn.. og hvis vi er skarpe 
på vore fremtidige behov i klubben, så er havnebestyrelsen medspillere på vore ønsker.. det er 
godt at vi er vellidte på havnen! 

10. Forslag fra et medlem. Et klubmedlem har foreslået at vi køber en printer og en 
lamineringsmaskine, til brug for turudvalget, når der skal printes og lamineres søkort til turene. 
Det er for så vidt en god idé at have denne kapacitet, men vi har ikke plads til dette, da vi for 
nuværende ikke har et decideret kontor i klubhuset. Vi er landet på, at turudvalgsformanden må 
indkøbe en lille printer og lamineringsmaskine på klubbens regning og have derhjemme..indtil 
videre.  

11. Vi har fået afslag på vor ansøgning om 5000kr til sikkerhedsudstyr fra AURA energiselskab. 
Vi skal nok finde penge et sted, bare vent! 

12. Næste bestyrelsesmøde: 14/8.  

Evt. Er gået i glemmebogen, Vh ref. sekr. RaH
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