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Referat fra bestyrelsesmødet i Amanda 30.08.2021. 

 

Deltagere: Keld, Eivind, Klaus, Mai Britt, Lone, Mogens, Inger og Leif 

 

 

 
1. Siden sidst 

 

Ny havnefoged er ansat med tiltrædelse den 01.09.2021 

. 

 

2. Økonomi, generel status 

 

Regnskabet 2020/2021 forventes med et resultat omkring + 0,- 

 

Da drikkevareautomaten bruger en del el er det besluttet, at slukke den og lægge drikkevarer i køleskabet til 

kontant køb. ES undersøger mulighederne for Mobil Pay ordning. 

 

Eivind har fået forespørgsel om muligt medlemskab fra en ”ikke bådejer”. Amanda’s vedtægter foreskriver, 

at man skal have en båd for at blive medlem. Vedtægterne respekteres og p.t. overvejes der ikke ændringer. 

  

 

3. Hus - orientering om 

 

Der er 3 udlejninger i ”pipeline”. Mai Britt efterlyser retningslinjer for udlejning til hjemmesiden. 

Eivind hjælper Mai Britt med dette. 

 

Projekt udvendig maling udsættes til foråret 2022. 

 

Mogens tilbød, at donere et elektrisk lærred til Amanda. Dette modtages med stor tak. 

 

 

4. Kommunikation – orientering om 

 

Hjemme sidens indhold m.m. gav anledning til en del debat, hvorfor det blev besluttet, at arrangere 

et specielt møde med kun dette punkt på dagsordenen. Mødet blev aftalt til onsdag den 22.09.2021 

kl. 19.00. 

 

Nyhedsbreve afventer indtil videre. 

 

5. Aktiviteter – orientering om 

 

Det rundsendte aktivitetsprogram høstede stort bifald. De enkelte aktiviteter præsenteres løbende 

som en invitation med detaljer om arrangementet på en A4 side som kan informeres på 

hjemmesiden samt som hidtil tilgå alle medlemmer pr. mail. LN medsender et eksempel på sådanne 

indbydelser med referatet.  
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Proces for indbydelser: 

 

Input til indbydelse Ansvarlig for arrangementet 

Indbydelsen LN 

Mail til medlemmer Inger 

Hjemmeside Mai Britt 

FB gruppe Lone 

 

 

LN færdiggør hvervebrochure efter indsamlede kommentarer. 

Hvervebrochuren omdeles ca. 3 uger før ”Åbent Hus” arrangementet søndag den 10.10.2021  

kl. 14.00 – 16.00. 

 

Mulighed for indhold: 

- Mød vores nye havnefoged 

- Mød Amanda’s bestyrelse og udvalgsmedlemmer 

- Hør om Amanda 

- Snak med andre sejlere 

- Hør om den planlagte havneudvidelse 

- Evt. Lagersalg fra Egmose Marine Center 

 

Amanda byder på en kop kaffe. 

 

Husk indmeldelsesblanketter til rådighed. Meld dig ind i klubben og deltag i lodtrækningen om 5 

gavekort til Vinsmagning (værdi kr. 100,-) 

 

Fordelsprogram udvikles løbende. 

 

 

6. Evt. 

 

Intet at bemærke 

 

7. Næste møde 

 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 27.10.2021 kl. 19.00 

 

 

Leif 
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