
 

Marbæk Sejl- og Motorbådsklub 

Bestyrelsesmøde - Referat 

17-06-2021 kl. 19.00 

Til stede: Mette Jaconelli Bo Vestergaard, Lau Christoffersen, Ulrika Karlsson, Ole Tvede, 

Morten Østergaard, Tom J. Schjødt 

Referent: Mette og Tom 

1. Bo Vestergaard valgte at trække sig som formand og fra bestyrelsen. Den siddende 

bestyrelse, gav ham fuldmagt til at sende en mail til alle medlemmerne. Bo forlod derefter 

bestyrelsesmødet. Den samlede bestyrelse ønsker at udtrykke en stor tak til Bo Vestergaard 

for sit virke i tiden som medlem af bestyrelsen i MSM. 

 

2. Ny konstituering. Mette overtog som nu tidligere næstformand , formandsposten. Tom 

fortsætter som sekretær. Ulrika fortsætter som kasserer. Lau, Ole og Morten fortsætter som 

bestyrelsesmedlemmer. Næstformand=>  alle i bestyrelsen er pt næstformand. Der blev 

taget nye fotos af bestyrelsesmedlemmer, disse kommer på hjemmesiden, samt på vores 

tavle i klubhuset. Der blev aftalt, at der under fotoet skulle være lidt kort info om os selv. 

Ulrika ordner dette.  

 

3. Afstemningen om evt ny stander. Afstemningen var desværre ikke i overensstemmelse med 

vores vedtægter. Vi aftalte vi i fremtidige lignende sager vil sikre at vedtægterne overholdes. 

Vi sørger fremadrettet for, altid at have den nyeste version af vedtægter med til hvert 

bestyrelsesmøde. Samtidig sikrer vi at den rigtige version lægges hjemmesiden. Ulrika 

ordner dette. Med afstemningens udfald blev konklusionen dog at afstemningen ikke var 

endt anderledes, uanset hvorledes reglerne var sat op. Mange havde stemt, og resultatet 

deles snarest muligt. Der sendes en e-mail med resultatet fra bestyrelsen til alle 

medlemmer. Vi enedes også om en ny kommunikationsaftale, så vi hurtigt kan drøfte 

hastende sager.  

 

Der skal trækkes en vinder af ”kurven” fra standerafstemningen. Dette foregår ved 

lodtrækning. Lau taler med revisorerne Rene og Peter, så dette kan gøres.  Ole vil derefter 

lægge det ud på Facebook med billede. Stort tak til Lau for sin store indsats ved stander 

projektet som har kostet en masse tid. Ulrika vil bestille nye stander hos sin normale 

leverandør. 

 

4. Opgaver i bestyrelsen.  

Facebook, Ole bliver adm.  
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Havneudvalg, Tom og Lau. Skal tale med Jeppe, om nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer, 

samt evt mulighed for el-koger til gæstesejlere mfl. Nøglebokse, Tom taler med Karsten 

Roursgaard om hvorledes koder ændres.  

Elleore Rundt, Ulrika tovholder, med hele bestyrelsens hjælp. 

Der var enighed om at referater fra bestyrelsesmøder fremover bliver offentliggjort og lagt 

på klubbens hjemmeside. 

 

5. Tøj med logo. På tidligere bestyrelsesmøder er der aftalt mulighed for at købe tøj med 

klublogo. Ved standernedtagningen d. 23. Okt 2021 vil medlemmerne bliver præsenteret for 

disse og kan bestille hvis det har interesse.  

Endvidere er der aftalt på tidligere bestyrelsesmøder, at Bådsmænd samt instruktører skal 

have en jakke med logo, og hvor der på ryggen står bådsmænd/instruktør. Sejlerskolen er et 

stort aktiv for klubben, så vigtigt de frivillige synliggøres.  Lau vil stå for dette.  

 

6. Økonomien - Ole spørger ind til økonomien. Ulrika meddeler den fortsat er stabil og i orden. 

Vi har 91 både der er medlemmer (i alt 208 medlemmer per d.d.). Der er 250 pladser i 

Havnen , men vi har kun 1/3 i Klubben. Dette er et action-punkt til fremtidige møder. 

 

7. Morten er ny formand for aktivitetsudvalget, og gør opmærksom mpå at der er kommet 

mange yngre til havnen. Vi kunne derfor diskutere hvordan vi kan gøre mere for at denne 

gruppe også trives godt i havnen. Hele bestyrelsen bakker op om dette, så vi vil arbejde med 

at få mere fokus på børnefamilierne. 

 

8. Birte Pursved blev 75 år for nylig og klubben lykønskede hende med en gave fra MSM – det 

var hun meget glad for. 

 

9. Inspirationsmøde i Frederikssund Sejlklub d. 29. Juni fra 14-16, Tom og Mette deltager. 

 

10. Tak og ros fra hele bestyrelsen til Ole, som har været god til at lægge foto og kommentarer 

op på Facebook fra Sejlerskolen. 

 

11.  Næste møde onsdag d. 18. August 2021 kl. 19. 

 

Mødeindkaldelsen og dagsorden vil blive sendt ud. 


