
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund tirsdag den 21. september 2021 kl. 1900 
 
Chris og Michael var forhindret i at deltage. Øvrige var mødt op. 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand) 

2. Orientering om nyt fra formand 

3. Orientering om regnskabet (kasserer) 

a. Kassekladde fremlægges 

b. Nøgler – beslutning om indkøb af nøgler og nøglelæser til dørlås 

c. Forsikring Storstrømmen 

d. Ansøgning af støtte til klubhusdrift  

4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg  

5. Orientering fra havneudvalget  

a. Referat fra mødet den 17. august 

6. Indkomne punkter til dagsorden: 

a. Mastekran status 

b. Status for isætning af havedør – vest og trappe 

c. Status vedr. skift af bordplade 

d. Status vedr. køb af service til køkkenet 

e. Status vedr. gasgrill 

f. Status vedr. blomsterkasser af terrasse - vest 

7. Aktivitetskalender 

a. Info-møde 24/9 

b. Afriggersejlads 25/9 

c. Standerstrygning 2/10 

d. Optagning af både 10/10 og 16/10  

8. Næste møde: Uge 44? 

9. Eventuelt (Alle) 

 

 

 

 

 



Referat 

 

Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen, der efterfølgende blev 

justeret/fastholdt. 

 

Ad 2. Orientering om nyt fra formand. 

Intet nyt 

 

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer) 

a. Kassekladde og foreløbigt regnskab/budget blev fremlagt. Ole gennemgik kladden jf. 

vedlagte. Der var ingen bemærkninger. 

b. Nøgler – beslutning om indkøb af nøgler og nøglelæser til dørlås. Det blev besluttet at 

fastholde de ekstra indkøbte brikker, at indkøbe yderligere 100 brikker ved låsesmeden, 

og at anskaffe en briklæser. Låsesmeden bestilles til at klargøre til ombytning. Vi vil 

selv læse de gamle brikker ind, når vi er blevet omskolet. Ombytning om muligt ved 

bådoptagning. Jørgen følger op over for låsesmeden  

c. Forsikring Storstrømmen. Ole har fulgt op på forsikringsforholdene. Vi har to 

forsikring. En erhvervsforsikring og en løsøreforsikring. Det blev besluttet at få 

assurandøren ud for at gennemgå forsikringens dækningsgrad for bestyrelsen før 

eventuel revurdering af forsikringer/dækningsgraden. Det kan evt. gøres ved et 

bestyrelsesmøde. 

d. Ansøgning af støtte til klubhusdrift. Ole har fremsendt en mailansøgning, fordi Ole ikke 

har adgang til Foreningsportalen. Ole oplæste motivationen. Der var ingen 

bemærkninger.  Ole følger op på adgangsproblemer ift Foreningsportalen. 

 

Ad 4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg. Ingen bemærkninger 

 

Ad 5. Orientering fra havneudvalget  

a. Jørgen orienterede om at der bliver opsat nyt redningsstiger på Bro 1, 2 og 3 (broerne ud 

for klubhuset). Der er ansøgt om yderligere syv stiger i næste ansøgningsrunde. Der 

skal etableres ny samlebrønd ud for toiletterne. Besøgstallet frem til medio AUG var 

416 autocampere, 1721 gæstesejlere. Jolle og kajakbroen skal afhentes. Badeplatformen 

er blevet repareret for ca. kr. 15.000. Flagning på havnen har tilsyneladende hævet 

aktivitetsniveauet.  



 

Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden: 

a. Mastekran status. Alle bådejere har fået en mail vedrørende mastekranens brugsforbud. 

Der er foreslået diverse løsningsforslag, men kommunen fastholder at der ikke bliver 

gjort noget før efter 25 SEP, hvor den ansvarlige ingeniør kommer fra ferie. Løsning af 

mastekransproblemet udestår indtil da. Jørgen følger op. 

b. Status for isætning af havedør – vest og trappe. Trappen smøres med olie til foråret. Finn 

sætter dørgerigter op og Ib finder et par gelændere. 

c. Status vedr. skift af bordplade. Er bestilt og vil blive leveret i november. 

d. Status vedr. køb af service til køkkenet. Intet foretaget endnu. 

e. Status vedr. gasgrill. Jørgen følger markedet. 

f. Status vedr. blomsterkasser af terrasse – vest. Jørgen følger markedet. Hvis nogen fra 

bestyrelsen ser et godt tilbud, må der reageres. Der er brug for tre paller. 

 

Ad 7. Aktivitetskalender 

a. Info-møde 24/9 er flyttet til 25 SEP-formiddag 

b. Afriggersejlads 25/9 med grillarrangement efterfølgende. 

c. Standerstrygning 2/10.Festudvalget kommer med opslag. 

d. Optagning af både 10/10 og 16/10 

e. Udvalgsmøde fredag 29 OKT  

 

Ad 8. Næste møde: Tirsdag den 2/11 kl. 1600 i klubhuset. Der startes med møde med 

forsikringsassurandøren. Efterfølgende møder: 25 JAN samt 15 FEB 2022. 

 

Ad 9. Eventuelt (Alle) Ole har fået papir til underskrift til netbank. Der blev underskrevet. 

Formanden afsluttede mødet kl. 2045. 

 


