
Referat – Tursejlerudvalget 

Dato: 30/04-2018  

Referent: Christian Arpe 

Fremmødte:  

Peter Tobiasen, Lena Tobiasen, Christian Mørch, Lennart Larsen, Christian Arpe & Julie Larsen 

 

1. Valg af formand 

Julie Juanita Larsen blev valgt til formand og det blev ligeledes besluttet at udvalget skifter 

navn fra tursejlerudvalget til aktivitetsudvalget.  

 

2. Ideer til aktiviteter 

- Foredrag med folk udefra evt. delvist finansieret af brugerbetaling – man kunne evt. også 

invitere folk fra andre klubber/uden klub, som kunne give et symbolsk beløb for at deltage.  

- Filmaften med popcorn og hygge fx gammel dansk film – Martha 

- En aften med tjek af redningsveste.  

- Skrivebordsnavigation/genopfriskende navigation (lægges i januar/februar måned). 

- Sankthans-tur? 

- Klubkonkurrence: Hvem har mødt flest andre klubmedlemmer ude i andre havne.  

- Foredragsholder med henblik på vedligehold af båd (glasfiberarbejde, hvordan lægger 

man teakdæk, skift af motor/motordele m.m.)  

- Infoaften: Kend din motor.  

- Klubaftner første torsdag i februar, marts (anden torsdag i januar). 

 

3. Budgetramme for Aktivitetsudvalget 

- Der er budgetteret 5000 kr. til Aktivitetsudvalget, men der kan bevilges tillæg fra 

bestyrelsen ved ekstra udgifter til relevante aktiviteter. 

 

4. Repræsentanter til bestyrelsesmøde d. 10. oktober  

Lena og Peter Tobiasen fortæller om aktivitetsudvalgets arbejde overfor bestyrelsen.  

 

5. Fordeling af opgaver og kommunikation internt 

- Kommunikation mellem Aktivitetsudvalg og bestyrelsen foregår formand til formand, og 

varetages dermed af Julie Larsen og Christian Mørch 

- Referat lægges op på klubhjemmesiden og navnet ændres til Aktivitetsudvalget – Peter 

Tobiasen tager kontakt til Jesper.  



- Oprettelse af mailingliste. Mailadressen til informationer fra Aktivitetsudvalget skrives ud 

i nyhedsbrevet. Peter Tobiasen tager kontakt til Jesper med henblik på oprettelse af 

mailingliste og reklame for denne i nyhedsbrevet. 

- Foredrag om glasfiberarbejde ved Arne Larsen – Christian Mørch tager kontakt. 

- Foredrag ved Mads Bo Falk og Thomas Veber – Julie Larsen tager kontakt og forhandler 

pris.  

- Klubkonkurrence: Hvem har mødt flest andre klubmedlemmer ude i andre havne - 

Lennart arbejder videre med konkurrencen, der forventes at komme med i næste 

nyhedsbrev. 

- Kommunikation internt i Aktivitetsudvalget foregår pr. mail – Julie Larsen udarbejder en 

intern mailingliste.  

 

6. Dato for næste møde 

Onsdag d. 19/9-2018, kl. 19:00, hvor efterårsaktiviteter som filmaften og skrivebords 

navigation planlægges. Derudover status på planlagte klubaftner i januar, februar og marts.  

 

7. Eventuelt  

- Ændring af navn på udvalget fra Tursejlerudvalget til Aktivitetsudvalget. 


