
    
Dagsorden/referat 
Bestyrelsesmøde 
den 15/3 2016 kl. 

1900 i 
RoskildeSejlklub 

Inspiration til hvad der skal gøres? Mål Ansvar 

1.Træf i Jyllinge  

 

- Materiale til Facebook og hjemmeside 
- Særlig indsats i Roskilde- og isefjord 
- Materiale til bladet 
- Evt aktivitet omkring træffet 

Beslutning: 
Dato: Torsdag 17 juni 2016  

 

10 både, materialer 
ude april 2016 

Palli 
Lars 

2. SRPI 

 

- Materiale til Facebook og hjemmeside 
- Materiale til bladet 
- Særlig indsats i Roskilde- og isefjord 
- Skal vi tilmeldes som tur eller kap? 

Beslutning: 
Den 18 – 19 juni 2016, Vi forsøger ar mindst 4 
tilmeldes kap, så vi kan få vores eget løb. 
Men hvis det ikke lykkes sejler vi alle ”tur”. 
 
 

8 både, materialer 
ude april 2016 

Palli 
Lars 

3. Træf i Øresunds-                 
regionen, kontakt til 
Accent sejlere i 
Lomma 

 

- Materiale til Facebook og hjemmeside 
- Materiale til bladet 
- Særlig indsats i Roskilde,  Isefjord, 

hvordan får vi dem ud i åbent farvand? 
- Hvordan får vi markedsført på den 

svenske vestkyst med udgangspunkt i 
Lomma 

- Særlig markedsføring på den danske side 
- Hvornår og hvor skal træffet 

gennemføres? 
Beslutning: 
Træffet holdes i Sundby ved Kbh. 
Dato: lørdag/søndag den 30 og 31 Juli 2016 
 

15 både. materialer 
ude april 2016 

Claus 
Leif 

4. Etablering af       
netværk med 
kontaktpersoner 

 

- Planen fra generalforsamlingen 
iværksættes 

- Kontaktpersoner findes 
- Skrives på Hjemmesiden og på Facebook 

Beslutning: 
Leif kontakter medlemmer i de omtalte områder, 
for at finde interesserede lokale 
kontaktpersoner. 

Etableres så hurtigt 
som muligt 
 

Leif 

5. Blad forår  

 

- 3 – 4 artikler fra medlemmer 
- Artikler om Træffene og SRPI 

Beslutning: 
Medlemmer kontaktes for skrivning af nye 
artikler – det kan kun gå hurtigt: 
 

Udkommer april 
2016 

Palli 
Leif 



 
6. Møde med DS 
vedr. klasseregler 

 

- Leif deltager, er der andre som kunne 
have lyst? 

Beslutning: 
Claus og Leif deltager, mødet gennemføres i DS 
den 19 april kl. 1530 

Mødet skal holdes 
inden udgangen af 
april 2016 

Claus 
Leif 

7. Materialer og 
etablering af Accent 
klubben på DS 
hjemmeside 

-  Der er udarbejdet en skabelon af DS, 
den findes på hjemmesiden 

Beslutning: 
Det skal vi naturligvis tage imod, og arbejdet går 
straks i gang. 

Skal være etableret 
inden udgangen af 
april 2016 

Leif 

8 Det I mener jeg 
har glemt:-)) 

 

- Revidering af reklamefolder for klubben 
- Hvad hedder vi egentlig? I vedtægterne 

står der ”Dansk Accent Klub”. Vi kalder 
os i dagligdagen for ”Dansk Accent 26 
Klub”, Vi skal huske at navnet evt. skal  
ændres  på næste generalforsamling. 

 Leif 

9. evt. 

 

Intet   

 

 


