
 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 07.03.2019 

 

Sted og starttidspunkt: I klubhuset – start kl. 16.00 

Deltagere: Anders Jørgensen, Christian Tilsted Jørgensen, Maria Spliid Jørgensen, Per- Erik Vangdal, Steffen 

Froulund og Sila Thiel 

Referent: Maria Jørgensen 

Afbud: X 

Dagsorden/referat: 

 

1. Status på bane og den fremadrettede plan: 

Henrik har materialer til at ligge og er fortsat med på tidligere aftale, hvor det enten er muligt, at 

bestyrelsen kan finde et par frivillige medlemmer af klubben, som kan lave bane hos Henrik, eller 

Henrik kan finde smede til at varetage opgaven. 

- Henrik har tegninger af bane. 

- Aftalen er pt. At Henrik kommer med en materialepris, pris på arbejdstimer osv.  

Bestyrelsen afventer pris og herefter vurderes fremadrettet plan. 

 

2. Dato for slalom cup: 

Afholdes 3. og 4. August 2019: 

- De 2 andre endags slalom cup konkurrencer aflyses. 

- Christian laver invitation til slalom cup, med mulighed for at melde sig til 2 runder til 500 

kr. eller 4 runder 800 kr. 



 
 

Mail fra Vandski Feldberg – Toni, angående datoer for slalom cup mm.: 

- Bestyrelsen har drøftet denne. 

 

3. Fondsansøgninger og muligheder – DIFs foreningspulje, DVWSF facilitetspulje er søgt: 

Foreningspulje: Skal ansøges om inden 31/3: 

- Formålet skal være B-bane og nye medlemmer/ny målgruppe. 

- Sila laver et udkast til ansøgning ASAP. 

Sila har kollega – tager 10 % for at søge fonde for foreninger: 

- Muligheden er drøftet. 

Rasmus foreslår at søge penge til mobilt udstyr: 

- Fordi det generelt mangler i vandski dk. Så det bliver nemmere at holde store konkurrencer 

rundt i landet (opgradering af sportslige faciliteter) 

 

4. Førstehjælpskursus: 

Niels Boe vil fortsat gerne stå for førstehjælpskursus: 

- Niels sender datoer til Christian. 

Røde Kors udbyder ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” 

- Afholdes april 2019. 

Bestyrelsen afventer datoer og pris fra Niels Boe og herefter vurderes fremadrettet plan. 

 

5. Forsikring – papirer på båd mm. 

Passageransvarsforsikring 



 
 

- Er allerede på plads gennem DIF, dermed skal der ikke tegnes ny forsikring. 

FaceTime med Rasmus Søndergaard: Regler/procedure for erhvervsmæssig sejlads: 

- Mellemsyn 2019 (November)  

- Registreringsafgift: mangler opkrævning (Rasmus ringer til søfartsstyrelsen) 

- God idé: Tavle med sikkerhedsinstruks på broen ved arrangementer. 

Godkendelse af nye bådfører til erhvervsmæssig sejlads – hvad skal der til: 

- Førstehjælpskursus 

- Prøve ved skibsinspektør 

- Motiveret ansøgning og beskrivelse af sejladserfaring 

 

6. Eventuelt: 

DGI årsmøde d. 22. marts kl. 17.00 – 21.00 i Nordkraft Aalborg: 

- Steffen og Per-Erik deltager måske. 

Havnens dag d. 25. Maj 2019: 

- Steffen vil gerne være tovholder på dette og tage kontakt til Knud. 

Afholdelse af bådføreraften: 

- Hvor der laves regler for sejlads, så der bliver et fælles grundlag for instrukser for sejlads. 

Krav om børneattester: 

- Der indhentes børneattester på alle bådførere inden sæsonen starter i foråret. 

- Der indhentes børneattester på alle medlemmer af bestyrelsen inden sæsonen starter i 

foråret. 

Ønskeliste: 



 
 

- Sila laver en liste til ønsker til klubben, hvor alle i bestyrelsen kan tilføje i dropbox. 

Bådansvar status:  

- Niels Boe ønsker ikke at fortsætte som bådansvarlig, men vil gerne stå for en overdragelse 

til ny/nye bådansvarlige. 

- Manualer er fundet på nettet. Fysiske findes ikke. 

- Bådfører instruks – Niels mener at han har det liggende på computeren og vil sende det til 

Christian. 

Reparation af båd:  

- Steffen undersøger mulighed ved Jammerbugt Marine. 

- Trailer: indregistrering – Steffen undersøger. 

 

 


