
 

 

Bestyrelsesmøde den Mandag den 27. marts 2017. Kl. 16.30 
 

Til stede: Lissie Hermansen, Erik Ælmholdt, Torben Hammer,  
Finn W. Mosegaard. 
 

Fraværende: Troels Nørgaard 
 

 
Pkt. Sag Beslutning / Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat. 
 

Intet at godkende 

2. Formand orienterer. 
 
Siden sidst. 
 
 
 

1. Konstituering af nuværende bestyrelse: 
Lissie (valgt formand på generalforsamling). 
Torben: Kasserer. 
Finn: Overtager sekretær – og PR-arbejdet.  
 Sekretærfunktion for alle bådlaugets 
 områder. 
Troels: Overtager funktionen med ungdoms-
 afdelingen. 

  Erik: Pedelfunktion – husmand. 
2. Bilag: Alle bilag afleveres til kasserer og gemmes som 

dokumentation til regnskabet. 
3. Sparekassens logoer/reklamer: 

Sparekassen Vendsyssel i Lem tager kontakt til 
Dekolet og giver ordren. Finn og Dekolet tager sig af 
det praktiske forløb. 

4. Sponsorvæg med reklameskilte. 
Finn undersøger mulighederne hos Dekolet og et 
vejrbestandigt (eks. Plast) skilt til udendørs placering. 

5. Nye logoer på joller. Dagli’ Brugsen i Lihme tilbydes 
logo på en optimist-jolle. Finn tilbyder. 

6. ÅbenHavn-arrangementet den 26. august har fået 
bevilget 20.000 kr. fra Skive Kommune. 

 

3.   
Søsætning den 21. og 22. april. 
- mad 
- andet 
 
 
 

1. Søsætning begynder fredag kl. ???? (se Bemærkning 
1) og lørdag kl. 8.00 

2. Formiddagskaffe kl. 10 fredag. Lissie bestiller 30 
blandede rundstykker i Dagli’Brugsen i Lihme + 
tilbehør. Erik Æ. henter det bestilte fredag morgen. 

3. Lissie aftaler med Søren Vang om havnens bidrag til 
morgenkaffe lørdag.  

4. Finn aftaler mad fra Laila (Gyldendal Restaurant) og 
afhenter maden, så den er klar til spisning kl. 12. Pris 
40 kr. pro persona.  
Finn udarbejder et opslag og sender det til Lissie til 
A3-kopier. 



 

5. Hjemmesidens forside ændres til ”en opslagstavle” 
med Breaking news.  

4.  
Ekstra Ordinær generalforsamling 
Lørdag den 22. april kl. 10.00 
 

 
Ekstra-ordinær generalforsamling lørdag kl. 10. Efter 
vedtagelse af vedtægtsændring bringer Lissie (som 
formand) valg af to nye bestyrelsesmedlemmer i spil. 
 

5.  
Arbejdsweekend / -dag 
Lørdag den 29. april 
 
 
 

Arbejdsweekend /-dag lørdag den 29. april. Start kl. 9. 
Primære arbejdsområder: 

1. Hovedrengøring af huset – indvendig og udvendig. 
2. Beplantning beskæres og trimmes. Peter har 

maskinen! 
3. Maling af steder på huset + havebænke og -borde. 

Torben køber maling. 
4. Nye dispensere til toiletrullerne eftersøges. Torben 

undersøger muligheder. 
5. Udskiftning af dør til baderum. Erik Æ- 
6. Hold på strandrensning omkring havn + rute af den 

kommunale betalte strandrensning (Se Bemærk-
ning 2.) 

7. Fællesfrokost. ”Tag med, hvad du vil have og smag 
de andres!” 

Der opsættes et whiteboard, hvor arbejdsområder + 
arbejdsleder skrives på. 

6. Opstart ungdomsafdeling 
Søndag den 30. april 
 

Planerne for dagen meddeles senere. 
Troels og Erik laver program for dagen. 

Evt.  1. Artikel til Lihme Bladet 
 

2. Placering af joller, der 
anvendes. 

 
 
 
 

1. Finn skriver oplæg til artikel og sender til Lissie. 
 

2. Bestyrelsen besluttede, at placering af joller, der 
sættes ud placeres på området foran (hvor 
optimisterne altid har stået og/eller på græsarealet 
nord for klubhuset. Græsarealet syd for klubhuset 
friholdes helt til opholdsareal med bænke og 
borde. 

 
Bemærkning 1: Jeg har den 28.03. spurgt Johan Jeppesen omkring søsætningen og starttidspunktet 
fredag den 21. og lørdag den 22. Der er truffet aftale om søsætning de to nævnte dage, men det er 
endnu ikke klart, hvornår det kan starte om fredagen. Det bliver den sædvanlige kranvogn og med 
Martin (sædvanlig kranfører), men starttidspunktet fredag afhænger af, hvornår de to elementer kan 
frigøres fra deres sædvanlige arbejde. Det kan blive kl. 9, 10, 11, 12 eller????. Martin ringer besked til 
Johan og Johan giver omgående beskeden videre til Finn. 
 
Bemærkning 2: Bestyrelse besluttede, at bådlauget deltager i den kommunale strandrensning igen i år. 
Tidspunktet lægges ind som en del af arbejdsweekend/-dagen. Finn har bestilt rute. Svar forventes i 
uge 15. 
 

  


