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Referat Bestyrelsesmøde 

 Den 1. februar 2023 kl. 19.00 

 

                                       Mødt Afbud 

Ulla Klimt – formand, sekretær X  

Klaus Møller – næstformand X  

Martin Sønderskov – kasserer X  

Marianne Pedersen – bestyrelsesmedlem          X 

Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem X  

Michael Saunte - bestyrelsesmedlem X  

Henrik Piil – formand for AMBA’et x  

 

 

 

1. Kommentarer til referat fra mødet den 11.01.23 

Ingen kommentarer til referatet. 

 

2.   Siden sidst 

Kort orientering fra det regionale klubmøde 

Der deltog 21 i mødet, heraf 5 fra Dansk Sejlunion og repræsentanter fra mange af klubberne i den 

gamle sydstævnekreds. 

Dansk Sejlunion fremlagde deres visioner og missioner for de kommende år, herunder de særlige 

fokusområder. Der var en gennemgang af funktionaliteterne i den nye app Ombord, som bliver 

tilgængelig i marts 2023. 

De efterfølgende korte oplæg fra de tilstedeværende klubber viste generelle problematikker 

omhandlende høj gennemsnitsalder for medlemmerne, manglende tilgang af nye sejlere, herunder især 

ungdomssejlere. Forskellige nye tiltag blev præsenteret.  

 

Kort orientering fra AMBA’ets repræsentantsskabsmødet den 31.01.23 

Henrik orienterede kort fra det netop afholdte møde i repræsentantskabet. AMBA’ets regnskab for 2022 

udviser et stort underskud grundet de store udgifter til oprensning af havnen, islåning af pæle samt 

reparationer af broer, mastekran og skot. AMBA’ets budget 2023 er på trapperne. 

Etableringen af en miljøstation på pladsen ved mastekranen sættes i gang i løbet af 2023. Der tages 

kontakt til Lergravens Sejl og Fiskeriklub og Toreby Sejlklub, om hvorvidt de måtte ønske at blive 

tilknyttet som brugere af denne – mod betaling 

Henrik vil lægge op til en drøftelse ved den kommende generalforsamling om opbakning til, at AMBA’et 

arbejder videre med etablering af et masteskur og et tankanlæg på pladsen ved mastekranen.  

Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe til planlægning af fælles aktiviteter for alle medlemmer i foråret 

relateret til Sikkerhed om bord, hjerte-lungeredning samt Sankt Hans arrangement. Ulla indgår i denne. 

Ved repræsentantskabsmødet var der forslag om indførelse af en rabatordning for gæstesejlerne. Dette 

er der ikke umiddelbart opbakning til i bestyrelsen. 

Lige så snart vejret er gunstigt vil broerne blive algebehandlet. 
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Nyt om Guldborgsund Baltic Race 

Michael orienterede fra informationsmødet den 11.01.23. Indtil nu er der 8 tilmeldte både.  

Der er ændringer i sejladsbestemmelserne, således at det nu bliver muligt at beregne sejltider ud fra DH-

reglerne, ligesom der nu er to steder på den mellemlange og lange rute, hvor sejlerne selv kan vælge 

omsejlingsrute enten styrbord eller bagbord om. 

 

Reviderede vilkår for lån af klubjoller 

Jimmy og Ulla har udarbejdet et revideret forslag til vilkår. Disse lægges på hjemmesiden. 

 

Musik på broen 

Der er foreløbigt planlagt med ”Musik på broen” den 08.07 + 22.07 + 05.08 + 19.08.23, dels for at skabe 

lidt liv på broen dels for at skabe arrangementer for vores gæstesejlere. Det viser sig at være svært at 

skaffe bands, som vil spille for det tidligere ydede honorar. Nu ønskes omkring en fordobling af 

honoraret.  

Ulla undersøger mulighederne for, om Kulturelt Samråd har mulighed for at yde tilskud til de fire 

arrangementer med dette øgede honorarer. Hvis ikke må antallet af arrangementer reduceres. 

 

Lakering af standeren 

Gode mennesker fra VST med Hans Jørgen Kristiansen i spidsen har afmonteret vores stander. Den ligger 

nu i et af roklubbens lokaler klar til slibning og lakering. Frivillige efterlyses til at give en hånd med i dette 

arbejde. 

 

Hjemmesiden 

Strukturen for hjemmesiden er nu ændret. Nu følger tilretning af teksten og tilknytning af lokale billeder. 

Dette varetages af Lisa Hendriksen, Susanne Loose og Ulla. De lokale billeder låner vi fra Vibeke Piils 

billedarkiver. 

 

3.  Nyt fra AMBA’et 

Punktet udgår – se punkt 2. 

 

4.  Nyt fra ungdomsafdelingen 

Desværre mangler der stadig en ungdomstræner. Michael og Ulla undersøger mulighederne for 

samarbejde med andre klubber om deling af en træner. I mellemtiden er der udarbejdet forslag til 

beskrivelser af opgaver som ungdomsleder og træner ud fra anbefalingerne fra Dansk Sejlunion. Der er 

ligeledes udarbejdet et foreløbigt program for ungdomstræningen i foråret 2023.  (vedhæftes referatet) 

 

5.  Forslag til fordeling af pælepladser 

Umiddelbart er broplanen for den kommende sæson faldet på plads. Edin og Martin udarbejder en 

revideret broplan, som i god tid inden bådisætningen kan sendes ud til bådejerne. På nuværende 

tidspunkt er der 10 ledige pælepladser. 
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6.  Planlægning af sejladsaktiviteter i forbindelse med Royal Run den 29.05.23 

Der er kommet en henvendelse fra Guldborgsund kommune om sejlklubberne i området ikke vil 

arrangere lidt aktiviteter på vandet i forbindelse med Royal Run. Forslaget er eksempelvis en match race 

sejlads med deltagelse af L23’ere / folkebåde / IF’er. Det vil ligeledes også være en fin lejlighed for PR for 

ungdomsafdelingen. 

Ulla indgår indtil videre i planlægningsgruppen. 

 

7.  Forberedelser af generalforsamlingen den 21.02.2023 

Bestyrelsen foreslår Hanne Platen som referent for generalforsamlingen. Ulla reviderer dagsordenen, 

sætter det op på opslagstavlen og sender den ud sammen med invitationen til generalforsamlingen. 

Alle har en særlig opgave – at finde kandidater til et nyt/nye medlemmer af bestyrelsen 

Det er ikke i vedtægterne specificeret, hvad der skal ske, hvis der ikke kan vælges en/to nye medlemmer. 

Umiddelbart må den ikke fuldtallige bestyrelse varetage opgaverne i den kommende bestyrelsesperiode. 

 

8.  Evaluering af bestyrelsesperioden 

Bestyrelsen evaluerede den forgangne bestyrelsesperiode. 

 

9.  Eventuelt 

Forslag til tidspunkter for de kommende bestyrelsesmøder er indskrevet i aktivitetsoversigten. 

 

Næste møde, det konstituerende møde, er aftalt til: 

onsdag den 01.03.23 kl. 19.00 

 

 


