
 

Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

Den 18.05.17. KL. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling 

Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Jan L. 

Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE), Havnefoged Kurt Pedersen (KP) 

 

Afbud: -  

  

Dagsorden 18/5-17:  

 

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Udleveret og godkendt 

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent  

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 19/4 -2017 

- Godkendt og underskrevet 

 

2.a: Havnefoged nyt: 

- KP flagknop udskiftet og postkasse sat udvendig på kontordøren. 

 

3:Formanden: 

Dansk Sejlunion Ordensudvalgs henvendelse / afventer klagers modsvar Sidste svar frist 17/5-17 

via Mads Kolte-Olsen. 

- Endnu intet svar 18/5 2017. 

 

Aalborg kommune Henrik Nyrup/ Skiltning for Autocamper 3/5 fremsendt mail herom 

- Vedr. mail skilt er taget ned og bestyrelsen tager en dialog med Henrik Nyrup omkring 

konflikten imellem lokalplanen og færdselsloven. 

 

 

4:Næstformanden:  

Arbejdsdage forår 2017 – meget få fremmødte 



 

- Bestyrelsen er nu enig om at der må andre midler til, så vi må overskride budgettet og 

købe os til hjælpen. 

 

Slæbested færdig? 

- Nødtørftigt og brugbart. 

 

Skiltning rundt på havnen. 

- Bestilles snarest JB og BJN 

 

Søsætning – 26/4 fint forløb / 6/5, sidste fælles omgang 20/5 + et opsamlings heat. 

- Veloverstået de første to gange 

 

5:Kassereren:  

Nye medlemmer: 

- 24 medlemmer 2017 indmeldt pr. 18/5 2017 

 

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 19/4 -> nu 

- Fin balance 

 

Kontakt Sparekassen Vendsyssel Hals afdeling: papirer til underskrift. 

- Gennemgået og underskrevet. 

 

OK udsalgspris tanken: 

 

- 9,95 kr. enes bestyrelsen om nuværende, der holdes øje med leverings prisen ved næste 

levering.  

 

Sejlerens 2017 udgave: 

- Faktura opkrævning – sendt retur med ønske om kreditnota. Der er ikke bestilt nogen 

tegning her for 2017. 

 

6:Sekretær:  

 

Dokkedal dage: 

- BJN kontrakt skal underskrives -> underskrevet af bestyrelsen og sendes videre til Jens 

Jeppesen. 

- Næste møde 26/6 kl. 19 her i ES 

 

Kystbysamrådet: 

- møde 25/4-17. udsat til 2/5 ES ingen ledig kapacitet til at deltage 

- Næste møde 30/5 EE deltager 



 

 

Nyhedsbrev maj 2107/ Indhold 

- Nyhedsbrev indhold? – sendes BCC/ d.d.  

 

VILD MED VAND/ Havnens dag 10/6: 

- Planlægning: dagsprogram næsten færdig 

- Hjælper liste udarbejdet 

- Pressemeddelser 

- Der sendes mail orientering til medlemmerne. 

 

Kalender:  

- Fornyet mangler børne aktiviteter. BJN aftaler med et frivilligt medlem. 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

8:Informationer siden sidst:  

NØJ Referater fra deres side…! 

- Egense sag igen nævnt og NØJ grej i ES. ES bestyrelse nu orienteret, men intet skal gøres 

p.t. 

 

Viessmann service 17/5: 

- Luft og vand årsag til fejlmeldingerne 

- Ventilator bør udskiftes   

- Montør mente godt et par medlemmer kan skifte, dog skal der lige tjekkes for, hvorvidt der 

da er garanti dækning. 

 

Fisketegn: 

- ES er nu udsalgs sted. BJN laver snarest udsalgs reklame skilte. 

 

9:Lidt blandet 

Medlem kommer med forslag om ES byder ind med at være først i fjorden med GTL SHELL 

lugtfri diesel. 

- Bestyrelsen holder sig orienteret om udviklingen, BJN har fået materialer med ”hjem” fra 

FLID kursus 

 

Der mangler nummer markeringer på Østbroen! 

- HJT undersøger nærmere om de gamle nummerer er her eller der skal bestilles nye. 

 

Medlem Hans Jørgen Olsen hjælper nu JB og Kaj med indkøb og opfyldning af øl/vand  

 

10: Evt.  

 



 

Flexmontage: 

- Nyt tilbud – prisregulering pga. større forbrug. accepteres 

 

Egense Hjørnet Ejerlauget: 

- Afholder OGF 25/5 kl. 10 her i klubhuset. ES er en del af Ejerlauget.  

- BJN repræsentere bestyrelsen. 

 

 

11:Næste møde dato?  

- Onsdag 21/6 2017 bestyrelsesmøde kl. 18  

- Og så sommerferie til bestyrelsesmøde 10/8 kl. 18 

 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 18/5 2017. 


