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Til bestyrelsen Virksund Lystbådehavn: 
 
Deltagere: 
Kirsten Pugholm (KP)-formand 
Kristian Brøns Nielsen (KBN)  
Allan Handberg (AH) 
Gerda Pedersen (GP)– kasserer  
Ole Lauritsen (OL) 
Mary-Ann Christiansen (MAC) - sekretær 
Suppleanter: 
Rene Fjellerup (RF) 
Per Nielsen (PN) 
 
 
Mad: Der vil blive serveret en let anretning ca kl 19.    
 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 3. juni 2021 kl. 17.00 i klubhuset  
 
 
Forslag til dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Dagsorden besluttet. 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2021.  
Beslutning: Referat  
 

3. Konstituering af bestyrelsen 
Formand Kirsten Pugholm (KP) 
Næstformand Ole Lauridsen (OL) 
Kasserer Gerda Pedersen (GP) 
Sekretær Mary-Ann S. Christiansen (MAC) 
Kristian Brøns (KB) 
Allan Handberg (AH) 
Suppleanter:  
Rene Fjellerup (RF) 
Per Nielsen (PN) 

 
4. Meddelelser fra formanden (KP) 

Siden sidst  

• Opsamling fra generalforsamling – god stemning. Plan om multihus blev godkendt 

• Ny kasser om et år – Gerda træder ud af bestyrelsen om et år – der skal tænkes afløser 
for Gerda.  

• Undersøgelse fra Dansk Sejlunion omkring kønsdiskrimination i sejlklubberne - der 
skønnes ikke at være problemer omkring kønsdiskrimination i Virksund Lystbådehavn 

• Rent Liv –vi har fået 25.000 kr til jubilæum 

• Vagtplan for havnefoged for uge 24 til 36 er under udarbejdelse  
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5. Status på Multihus (KB, AH og OL)  

Intet nyt i forhold til udmelding på generalforsamling 
Beslutning:  

 
6. Økonomi – status (GP) 

Pr. 27. maj er vi 150.000 foran sidste års tal. 
Beslutning:  
 

7. Strøm på broerne  
a. Strømforsyning på bådene. Der har været spørgsmål i forhold til at der er tilsluttet 

strøm når ejer ikke er i båden (KP)  
Der er ikke risiko for brand på bådene når ejer ikke er på bådene i havnen.  

b. Reparation af lampe bro 5 – løsning fra Kim. (AH) 
Beslutning:  

a) Der opfordres til fornuftig brug af strøm på bådene 
b) Lamper på murværk ved sejlerafsnittet fjernes og kan derefter anvendes ved mangler 

på broerne. Der indkøbes nye lamper til murværket ved sejlerafsnittet 
 

8. Kran – status på teknik (AH) 
Sende-modtageboks på kran virker ikke optimal grundet periodiske fejl.  
Beslutning:  
Allan sørger for reparation af sende- modtageboks.  
 

9. P-plads til autocampere. (AH) 
Der arbejdes på at tilbyde pladser til autocampere udenfor sejladssæsonen.  
Beslutning: 
Bestyrelsen overvejer hvor det vil være muligt på klubbens arealer at etablere et par pladser til 
vinter-autocampere.  

 
10. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – status (KP og GP) 

Ringedag til sponsorer, mv.  
Der er udsendt breve til mulige sponsorer. Bestyrelsen følger op på sponsorater.  
Der sættes bannere op ved landevej i uge 27.  
Beslutning:  
Bestyrelsen mødes den 17. juni kl 17.00 og følger op på resultat.  
 

11. Eventuelt   
a. Shelters – der er kommet en ny kontaktperson på i kommunen i forhold til ansøgning 

om placering.  
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 12. august 2021 kl. 17.00 i klubhuset.  
 
Afbud bedes meddelt til formanden  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Mary-Ann Steenbryggen Christiansen 
 


