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Referat fra                                                                                                                      

Bestyrelsesmøde i Amanda onsdag den 27.10.2021 

 

Deltagere: Keld, Eivind, Mai Britt, Lone, Inger, Leif 

 

 
1. Siden sidst 

Ingen bemærkninger 

 

2. Økonomi, generel status 

ES gennemgik udkast til årsregnskab for perioden 01.10.2020-30.09.2021. Regnskabsudkastet udviste et 

overskud på kr. + 6.327,- mod kr. – 1.310,- sidste år (før udgift til ny varmepumpe).  

Året før var resultatet kr. -9.980,-! 

Specielt besparelser på el og rengøring har medvirket til den positive udvikling sammenlignet med sidste år. 

 

Bestyrelsen fandt at resultatet var meget tilfredsstillende – ikke mindst set i lyset af de vanskelige vilkår for 

klubdrift under covid-19 pandemien. 

 

ES udarbejder udkast til Budget 2021/2022 inden generalforsamlingen den 30.11.2021. Budgetudkastet 

rundsendes til bestyrelsen snarest. 

 

3. Hus - orientering om 

 

Udlejning: ser lovende ud og p.t. er der udlejningsindtægter på ca. kr. 11.000,- i det nye 

regnskabsår. 

 

Vedligehold: Det blev besluttet, at der skal gennemføres et service tjek af servicebeholdningen i 

huset ikke mindst set i relation til de mange udlejninger. Inger påtog sig at være tovholder på denne 

opgave. 

 

Andet: ES undersøger mulighederne for mobil Pay løsning til klubarrangementer. 

Da flagsnoren til Amanda standeren er knækket overvejes alternative løsninger for nedtagning af 

standeren lørdag den 30.10.2021. Husudvalget finder en løsning☺ 

 

4. Kommunikation – orientering om 

 

Hjemmeside: Alle fandt det nuværende informationsniveau på hjemmesiden for absolut 

tilfredsstillende. 

 

Nyhedsbreve: Det blev besluttet at droppe ideen om periodiske nyhedsbreve. Nyheder m.m. 

informeres via, indbydelser, hjemmeside, facebook og eventuelt ad hoc nyhedsbreve.  

 

5. Aktiviteter – orientering om 

 

Opfølgning åbent hus dag: Tilfredshed med åbent hus dagen, som resulterede i 7 nye medlemmer. 

 

Aktivitetsprogram: Stor tilfredshed med årets aktivitetsprogram. Mindre datojusteringer blev aftalt. 

Inger opdaterer aktivitetsprogrammet og mai britt opdaterer hjemmesiden. 
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Fordelsprogram: p.t. er der indgået aftale med Sportsmaster. Kommunikeres på hjemmesiden. 

Der arbejdes på andre muligheder som løbende bliver kommunikeret på hjemmesiden. 

 

Andet: Der arbejdes på mad fra Superbrugsen i Kerteminde til den annoncerede julefrokost. 

Der arbejdes på indsats med håndmadder til vin smagnings arrangementet. Arbejdsgruppen er 

Bente+Leif+Eivind+Anni og Erik som er Bente og Leifs gæster til arrangementet. 

Det blev aftalt, at der offentliggøres ny indbydelse, hvoraf det fremgår at man kan invitere gæster 

og familie med. 

Såfremt der efter en given dato (10.11) fortsat er plads rundsendes indbydelsen til Kerteminde 

Sejlklub. 

 

 

6. Samarbejdet med Kerteminde Marina 

 

Land- og vandarealer: Leif orienterede om positiv opstart af samarbejdet med vores nye 

havnefoged. Næste orienteringsmøde mellem havnen og havnens klubber er mandag den 

08.11.2021. 

 

7. Andet – meld gerne ind med emner 

 

Generalforsamling: GF er aftalt til den 30.11.2021, hvor vi starter kl. 18.00 med efterfølgende 

fællesspisning. Deltagerprisen for bespisning er sat til kr. 75,- pr. person. Inger og Keld afsøger 

muligheden for leverance fra Superbrugsen i Kerteminde. 

 

På valg er Keld, Mai Britt og Leif. Alle stiller sig til rådighed for en ny periode. 

Bestyrelsen har ingen forslag ud over forslag om uændret kontingent. 

 

LN udarbejder indkaldelse til generalforsamling snarest. 

 

Lone foreslog, at der programsættes tid til et diskussionspunkt om fremtidige aktiviteter. 

 

Ligeledes vil det være en god ide om Leif kan berette fra seneste møder med havnen. 

 

8. Eventuelt og næste møde 

Efter generalforsamlingen den 30.11.2021 holdes der et konstituerende møde, hvor bl.a. ny 

mødekalender aftales. 

 

 

Leif 
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