
Referat bestyrelsesmøde 27. oktober 2022

Ordstyrer: Lars Madsen
Referent: Mads Bech Paluszewski-Hau
Tilstede: Lars, Laila, Tommy, Mads, Henrik, Betina
 
Dagsorden:
1. Status bordet rundt.
2. Julefrokost den 10. december
3. Dato for Generalforsamling 2023, Standerhejsning 2023, Rævejagt 2023, 
(Kalender)
4. Nye Æresmedlemmer
5. Folkeoplysningsudvalget
6. “Book en søhelt”, arrangement-tilbud fra DSRS (mail fra Torben Kyhl)
7. Eventuelt
 
Referat
NB: Betina er tilstede som suppleant for roklubben
Ad.1:
Henrik: Værktøj til værkstedet indkøbes til foråret.
Betina: Arbejder på at søge midler til nye oppustelige redningsveste. Vil søge 
Brugsen snarligt og desuden Trygfonden. Der er muligvis skimmelsvamp i 
vestlige omklædningsrum. Inden der arbejdes videre med renovering af 
omklædningsrummene indkøbes udstyr for ca. 500 kr. der kan registrere om 
der er forekomst af skimmelsvamp.
Laila: Dørtrin v indgang t herretoilet afsluttes. Helmuth kontaktes ved. dette.
Mads: Ungdomsafdelingen mangler organisering og ressourcer til at at 
opretholde dens faciliteter og aktiviteter. På næste bestyrelsesmøde tages det 
op som særskilt punkt. Herunder fremlægger ungdomsafdelingen, hvilke behov 
og mangler der umiddelbart kan ses og der tages stilling til hvordan 
ungdomsafdelingen skal køre fremover.
Ad. 2:
Julefrokost 10 december annonceres m pris og klokkeslæt i ugeavis.
Ad. 3:
Datoer for 2023:
Generalforsamling 4/3 kl. 1400
Standerhejsning 2/4
Rævejagt 30/9
Ad. 4: Bestyrelsen indstiller 2 medlemmer der annonceres til kommende 
generalforsamling.
Ad. 5: Vi har modtaget støtte 1 gang i år til køkkenet så vi kan ikke få midler 
herfra før til næste år.
Ad. 6: Lars tager kontakt til Ærø søredning om de har interesse i at afholde et 
sådant arrangement før vi melder tilbage til DSRS tilbud.
Evt.: Henvendelse t. bestyrelsen om takster på både. Tommy svarer tilbage og 
beder medlemmet om at tage det op i fb. m. næste generalforsamling.
Lars indkalder til næste møde, foreløbigt fastlagt til januar 2023.
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