
Indledning fra formanden:  
Dette ”referat” er fremsendt som en opdatering til den øvrige bestyrelse, og har 
afstedkommet accept af det allerede skrevne fra disse. 
 
 
Formanden har holdt møde med sig selv, og kommer her med et referat :-) 
 
Læs venligst alle punkter og kommenter om nødvendigt inden mandag, da jeg derefter vil 
opdateret hjemmeside mm. (specielt vedr. havture).  
Ring gerne om nødvendigt, trods COVID-19 er det vigtigt at I involverer Jer i foreningen. 
 

1. COVID-19 
- Forsamlingsforbuddet tillader nu udendørsforsamlinger op til 25 personer, fra på 
mandag hæves dette dog 50 personer. 
- Forsamlingsforbuddet tillader pt. kun 5 personer indendørs 

2. Bestyrelsesmøde 
Bestyrelsesmøder indendørs fysisk er jf. ovenstående ikke en mulighed. 
- Har vi behov for at mødes ? Kan vi mødes online eller udendørs ? 
Formanden mener ikke at et møde nødvendigt. 

3. Generalforsamling 
Generalforsamlingen er pt. udsat jf. ovenstående. Tidligere foreslået dato (27. juni 
2021), er desværre ikke muligt da Strandlyst ikke er tilgængelig. 
- Formanden foreslår lørdag den 26. juni 2021 

4. Medlemmer 
Vi er pt. 62 medlemmer 

5. Kassebeholdning 
72.605,- 

6. Havture 
Der har den seneste tid været stor uenighed om hvorvidt turbådene har måtte 
sejle, og med hvor mange. 
Uenigheden mellem de forskellige skippere har grundet i hvorvidt 
Søfartsstyrelsens regler overskriver erhvervsstyrelsens regler. 
Ligeledes har der nærmest hersket en fri-tolkning af reglerne omkring 
forsamlingsforbuddet. 
Jeg vil undlade at drage Jer ind i den store debat, men blot nævne at selv de 
oplysninger jeg har kunne få fra Kulturministeriet er meget svære at tolke. 
MEN.. 
Der er i dag kommet svar fra Søfartsstyrelsen som giver turbådene dispensation 
til at se bort fra deres regler vedr. personer der kan gå om læ. 
Det betyder i praksis at turbådene nu lovligt kan sejle, hvis de overholder 
afstandskrav, og det indendørs forsamlingsforbud på 5. Der vil dog være et 
ændret antal deltagere, for Jaws er antallet nede på 16 personer. Hvad der er på 
Havstrygeren ved jeg ikke pt. 



Dermed skulle vores allerede planlagte ture kunne gennemføres. 
Næste tur er med Havstrygeren d. 18. april fra Helsingør, derefter er der ca. tur 
hver måned (nogle gange) med pause i Juli. 

7. Evt. 
Vi skal have solgt noget tøj, så tag lige fat i folk. Det vil selvfølgelig blive fremvist 
på de kommende ture. 

8. ANDET ?? Kom frisk 

 


