
Referat af bestyrelsesmøde d.14/4-04 
 
Tilstede: Rane, Jens, Jes, Palle, Johannes, Iben 
Ordstyrer: Jens   Referent: Iben  
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning af referat fra sidste møde. 
2. Evaluering af hvervekampagnen og opfølgning på den. 
3. Sejlerskolen. 
4. Evaluering på klargøring 3-4/4 og forberedelse på næste weekends klargøring. 
5. Søsætning af Blaaheia. Dato. 
6. Hvem skal have næste nummer af  ALT?  
7. Forårets sejlplaner. 
8. Sommersejlplanen. 
9. Evt. 

 
 
1.Opfølgning af referat fra sidste møde: 
Rane tjekkede bomteltet. Lynlåse og elastikker skal erstattes.  
Blaaheias sejl er i dårlig stand. 
Skibstømmer eller anden kompetent person efterlyses til at lave ny mast til Blaaheia. En 
skibstømmer koster for meget. Alle i bestyrelsen prøver at ringe rundt til folk de kender, som måske 
har tid, lyst og kompetence til at give sig i kast med en mast. Vi har litteraturen til hvordan det skal 
gøres. 
Vi efterlyser også en el-høvl 16,7 cm.  
Udlejningen i slutningen af april er skubbet 14 dage. 
 
2. Evaluering af hvervekampagnen og opfølgning på den: 
%o nysgerrige dukkede op til vores introduktionsaften. I alt har 48 skrevet sig på. De har fået en 
velkomstmail, log-id til hjemmesiden, de har fået reklamemail til klargøring, modtager næste blad. 
Vi diskuterede følgende spørgsmål. Har vi ramt de rigtige folk? Hvor mange bliver hængende? 
Hvad gør vi næste år? Laver vi en venteliste?  
 
3. Sejlerskolen.  
Hvor mange af de nye vil med på sejlerskolen? Bliver de et kapacitetsproblem? 
Pt. Er der 20 tilmeldte + skippere ( Johannes, Søren, Per, Jørgen, Palle er med som erfaren gast) 
tilmeldingsfrist til fredag d. 16/4.  
Plan over de næste dage i sejlerskolen: 

1. onsdag: smøring af bådene, samt noget råsejlerteori. 
2. onsdag: Rigning af Blaaheia.  

De efterfølgende sejlerskoledage vil holdet blive delt op på to dage. De involverede skippere laver 
en plan. 
Vi diskuterede Ranes overvejelser omkring sejlerskolens mulige scenarier.  
 
4. Evaluering på klargøring 3-4/4 og forberedelse på næste weekends klargøring. 
Vi var ved forrige klargøring mellem 20-30 personer, ca. halvdelen var nye medlemmer. 
På næste klargøring, skal der ordens: klinker, bådsspir, det blå, hvide, sorte males, tjæres, roret, 
motor, strøm til lanterne, pram, løsøre, kasser. 



 
5. Søsætning af Blaaheia. Dato. 
Bliver tirsdag d. 27/4.  
 
6. Hvem skal have næste nummer af  ALT? 
 Som tidligere nævnt som forslag: kun de står på listen udsendt i sidste nummer, dvs. de der sidst 
har betalt et af de sidste to år? Så de der ikke har betalt et af de to sidste år ryger ud. Det blev 
vedtaget. Abonnement kan købes til bladet: 150 for per år. 
  
 
7. Forårets sejlplaner. 
Der sejles sejlerskole onsdage og en anden dag, samt lørdage for alle. Palle laver tur til Samsø i det 
sene forår. Kartoffelkalas d. 28-29/5. Skipper søges. 
 
8. Sommersejlplanen. 
Rane har snakket med nogle af skipperne. Palle tager over. 
 
9. evt. 
 
Næste møde: tirsdag: d.27/4 kl.19 på TSH. 
 


