
 

Referat Bestyrelsesmøde 
Egense Sejlklub 

27.06.19 kl. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe (HJT), Jytte Jensen 

(JJ), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen (BJN), Suppleanter: Jan L. Larsen (JLL), 

Eskild Ebdrup (EE) 

Gæst:  

Afbud:  

 

Dagsorden 27/6-19:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Rundsendt og godkendt  

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent 

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 23/5-19  

- Rundsendt og underskrevet 

 

3:Formanden: 

A1 Consult/helhedstilsstands rapport: 

- Aftalt at vi finder møde dato til september, når Anders Kromann er retur. 

 

Aalborg Låseservice: 

- Øst døren Salto er itu og Aalborg Lås service. Endelig lavet! 

 

Affaldshåndtering: 

- Container status 8 x 660 l 

- Pap og papir container i de blå containere 

- Miljø station ryddet aflåses når nøglen er fundet 

- Rappenskralden tjek op på den mulighed 

 

4:Næstformanden:  

 Havnefoged/pedel 2019: Jens & Trine: 

- Fin Jens og Trine er kommet godt med ind i klubben. Udover servicering af gæstesejlere, 

får de også mange små opgaver fra hånden. 



 

 

Nye fiskerhuse: 

- Status snart alle færdig 

- Øvrig fiskerhuse maling status tages efter sommerferie 

 

Kongerslev El: 

- Færdig med diverse projekter – mangler opkrævnings faktura for de sidste projekter 

 

Tagmaler kontaktet vedr. reklamation: 

- Skulle have været her mandag. Rykker i dag. Kommer mandag 1/7 og maler på garantien 

(10 år)! 

 

5:Kassereren: 

Zietwing: 

- kører 

Hokas: afventer 

Intrum: afventer 

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 23/5 – nu ->   

Spar Nord & Sparekassen Vendsyssel: Gennemgået 

 

Debitorkonto oprettet hos Hals Brugs til indkøb af is til salg.  

- Status 26/6: status 

 

6:Sekretær:  

 

ES – Børne/unge sejlads: 

- Sommerferie til 12/8 status 14 indmeldte 

Tall Ship Races 6/7 udsejling: 

- Parkering -> delvist bemanding Friskolen 20 kr. og der deles om indtægt (EE hjælper) 

- Forplejning -> spørg S.E.S. om der er frivillige, tag 50 kr. pr portion 2 frikadeller med 

kartoffelsalat + 1 frikadeller med rødkål og smør + rugbrød 20 kr.– 125 portioner  

- Frivillige ->  

- Hvem er tovholder? 

Kalender:  

• Bestyrelsesmøde- 27/6-19 kl. 18.00  

• JULI holder bestyrelsen sommerferie 

• Tall Ship Race 6/7  

• Remisedag Dokkedal 13/7 

• Egense Borgerforening Byfest 27/7 



 

• Fiskekonkurrence – 3/8-19 kl. 8-15 

• Bestyrelsesmøde 8/8 kl. 18 

• De galvaniseret Leoparder musik 9/8-19 kl. mad 17.30 / musik 19.00 

• Mou Borgerforening Byfest 17/8 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

8:Informationer siden sidst:  

 

- Sit on top kajak: placeres på nokken med lås/ nøgle til afhentning i klubhuset 

- Brandalarmer klubhuset: hvor går alarmen til? Kontaktet Nokas sender tilbud 

- Invitation Frivilligråds arrangement Tall Ship Races 2019 + Sifa invitation 

 

9:Lidt blandet 

- FLAG aften bjærgning: frivillige skriver sig på liste – savner medlemmer der skriver sig på.  

 

10: evt. 

  

11: Næste møde dato 8/8 kl. 18 

 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 27/6 2019. 


