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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 10. april 2020 

klokken 19 

 

Sted: Afvilket pr. Zoom  

Deltagere: Christian Mørch, Palle Mogensen, Ken Meinertsen, Mogens Saigal, Jan T. 

Løwe, Henrik Borch, Steen Hillebrecht, Christian Arpe  

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer  

 

Dagsorden: 

1. Velkommen 

Ingen afbud – bestyrelsen er fuldtallig. Mødet er beslutningsdygtigt. Jesper Langer 

refererer. 

2. Status på corona og vores tiltag 

Ny info modtaget i dag fra DS ang., hvordan genåbningsplanen kan komme til at 

se ud for sejlsporten. Informationen rundsendes til udvalgene. 

Indtil videre er der intet ændret i forhold til allerede udmeldte restriktioner og 

anbefalinger fra regering, kommune, DS eller DIF. 

Det betyder at de forholdsregler bestyrelsen tidligere har vedtaget, indtil videre 

forlænges til den 10. maj. Medlemmer orienteres pr. nyhedsmail. 

 

Krisen kommer til at gå ud over klubbens likviditet. Der tages kontakt til 

kreditforening om udskydelse af betaling af rater. 

 

3. Plan for sæsonopstart - hvordan kan vi forberede en sen sæsonstart? 

a. Standerhejsning 25. april 

Kan ikke gennemføres på traditionel vis. Standerskiftet og tale gennemføres 

og videofilmes; sendes til medlemmerne = virtuel standerhejsning. 

b. Søsætning af skolebåde 

Forskellige holdninger og vinkler diskuteret. Sejlerskolens forslag om at 

foretage søsætning godkendt af bestyrelsen. Regel om max 2 personer skal 

overholdes. Vi benytter 2 hold à 2 personer og holder god afstand. 
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Sejlerskolen opfordres i øvrigt til at vurdere, om en udskydelse af søsætning 

er mere praktisk. 

c. Aktiviteter som ungdom, tirsdagskapsejlads og sejlerskoleundervisning 

Ingen af disse aktiviteter kan startes ved normal sæsonstart 1. maj. 

Udvalgene bedes tage stilling til, hvordan deres aktiviteter kan starte 

kontrolleret op, så snart der gives grønt lys til dette. 

d. Generel orientering - bordet rundt 

Restaurant Krabben har taget godt imod vores hjælp mht. at udskyde betaling af 

forpagtningsafgift.  

Info fra havnen: Stålpæle på ydersiden af E-broen er efter 15 år stærkt angrebet 

af tæring. Se i øvrigt referat fra havnebestyrelsen på havnens hjemmeside. 

Havnens Dag 13. juni udsat/aflyst. Endelig afklaring efter påske. Jesper Langer 

fungerer som klubbens kontaktperson. 

4. Evt. 

Ingen emner. 


