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1. Siden sidst: 
Det har været en fantastisk sommer, med en masse gæstesejler, hvor der i år har været mange 
som har betalt på Harba, så det ser ud til at det er ved at slå igennem.  
Der har været afholdt et års gennemgang på klubhuset, men det er ikke gået som forventet, da 
IdeByg har valgt at ikke møde op for at udbedre de få punkter som der nu var, så vi har været tæt 
på at selv udføre det på deres regning. Referatet fra et års gennemgangen er vedlagt dette referat. 
(Efterskrift, efter vores møde, har de valgt at møde op, så nu håber vi de får udført de få punkter)    
Der er blevet afholdt et par rigtige gode klubture, til henholdsvis Sakskøbing og Nysted, hvor der 
deltog en del både til begge ture. I Sakskøbing blev vi rigtigt godt modtaget, og der var sørget for 
bådpladser til alle, og deres medlemmer gjorde alt for at hjælpe os, stor ros til dem. 

 
2. Sager til behandling 

a. Evaluering af Vegvisir: 
Vi har fået en stor tak for samarbejdet i år, samt for lån af vores klubhus, og selvom de 
nok erobrede det lidt mere vi havde forventet, gik det alligevel. I denne uge havde vi 
mange gæstesejler, hvor del skulle overvære selve sejladsen, så der var godt fyldt op. 
Vi afventer at få gæsteleje af de Vegvisir sejler, som der lå på vores pladser, men dette 
var Vikingen som der opkrævede leje af dem, mod vi så efterfølgende skulle få det 
refunderet. 
Til næste år, bør vi være mere med, så vi opfordre vores medlemmer til at melde sig, da 
det ud over oplevelsen også giver penge til klubben. Så kom bar do..:-) 
 

b. Reparation af bølgeværn på Nordbroen: 
Der har været en del der løsnet sig, men det er fastgjort nu, men der skal nok noget mere 
til, da der en del af vores pæle som ikke ser for godt ud, så der skal lidt mere end et par 
skuer til at holde, så der bliver en opgave der skal løses inden længe. 
CW melder ud når der bliver behov for hjælp.. 
 

c. Fælles grillaften: 
Vi prøver at lave det som en fælles gril aften, hvor alle tager deres eget kød og tilbehør 
med, så ikke bestyrelsen skal stå for det i år ☺ indbydelsen er udsendt.. 
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d. Ekskursion for bestyrelsen: 
Vi er ved at planlægge en tur for bestyrelsen, hvor vi skal rundt og se andre klubhuse, for 
at få lidt inspiration til udsmykning/indretning af vores eget klubhus, da vi synes at det 
virker lidt koldt og sterilt, så der skal et eller andet til, for at skabe noget hygge. 
Turen bliver med noget egenbetaling, så ikke klubben bliver belastet af det. 
 

e. Standernedtagning: 
Det er desværre snart tid til dette arrangement, og datoen er 19. oktober, så inden længe 
modtager i en indbydelse til det. 
 

f. Prioritering af ønsker til klubhuset, og evt. igangsætning af nogle af disse: 
Der blev vendt nogen af de ønsker som vi vil gener vil have udført, og blev enige om, at 
de førte bliver nogle skilte til at sætte op på klubhuset, så fremmed kan se hvor vi bor, og 
det er i sær ved udlejning, der har været lidt tvivl. Så nu bliver der opsat bogstaver i 
rustfrit stål, med klub navn og vores stjerne, som der i vores klubflag. 
Ud over dette, vil BJ indhentet priser på et ventilationsanlæg, som kan sørge for at sænke 
temperaturen om sommeren i vores klubhus, da det lige nu er alt for tæt, så der er næsten 
udholdeligt at være der, og det kan vi ikke tilbyde vores gæstesejler.  
Der er lige blevet opsat lamelgardiner, hvilket har hjulpet lidt på varmen. Men ellers en 
stor ros til gardinmontørerne, for det var noget af en opgaven, med de skæve vinduer.     

 
3. Diverse orientering og status: 

a. Økonomi: 
Der har lige været halvårs regnskab, og ud fra det ser det rimelig ud nu, det har hjulpet 
meget med indtjeningen på gæstesejlerne, samt de nye medlemmer. 
Det blev besluttet at til næste sejlsæson, bliver prisen på pæleleje, for langligger 
pladserne ens. 
 

b. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer: 
" Medlemslisten – opdateret juli 2019 
" Følgende nye medlemmer er meldt ind: 4, der er 0 meldt ud. ☺ 
" Status nu på medlemmer er: 62, hvoraf 37 har bådplads nu 

 

c. AMBA 
Der er blevet drøftet om der skal være husbåde i inderhavnen i Slotsbryggen, men det er 
ikke blevet afgjort endnu, om forslaget skal fremlægges for kommunen. 
Der er blevet fremsendt et ønske til Vikingen og Bådklubben, fra formanden i 
beboerforeningen for de ny opførte boliger. Da de ønsker at vi skal være med til, at 
komme med forslag til færdiggørelsen af havneområdet omkring os. Så vi i fællesskab 
kan gå videre med det til kommunen, evt. vi selv kan udføre noget af det, så alle kan 
benytte det. Dette har vi taget godt imod, og ser frem til at der endelig sker nogle 
forbedringer. 

 

4. Evt. 
Ingen bemærkninger 

 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 10-10-2019 


