
                                                                                                                 

 

Referat fra møde i Trygjolleudvalget 
 

Dato : 02-12-2017 
Tid : 13:00 
Slut kl. : 14:00 
Sted : Dambæks Havehus  
Deltagere : 9 
Maj-Britt Pedersen, Tommy Pedersen, Britta Olsen, Jesper Olsen, Karin Hultfeldt, Peter Nielsen, Henrik Schmidt, Svend 
Anderson, Steen Hansen  
Afbud: Ulla Hansen 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt uden bemærkninger 

2. Trygjollens fremtidige virke. 
Efter en længere snak om Trygjollens stand og besætningens geografiske sammensætning, samt lyst til 
alarmopkald døgnet rundt, blev følgende enstemmigt vedtaget. 
Aftalen med JRCC (tidligere SOK) og Politiet om udkald til eftersøgning og redningsopgaver ophører. Dog vil vi 
gerne stille op – efter behov – ved større eftersøgningsopgaver, men udelukkende som et supplement til de 
øvrige beredskaber. 
Fremover sejler Trygjollen kun som tryghedsskabende element på fjorden ved sejlklubbens arrangementer og 
hvis nabo klubberne på havnen har behov for hjælp ved Fjordsvømning og lign.  

3. Optagelse af nyt medlem.  
Bjarne Ekstrøm Jørgensen blev optaget som nyt medlem i Trygjolle udvalget. Hvis Bjarnes kone Lise, også vil 
være med, er hun velkommen. 

4. Gennemgang af forretningsordenen.  
Efter et par bemærkninger til indholdet, som ikke resulterede i nogen ændringer, blev forretningsordenen 
godkendt med Trygjollens reviderede besætningsliste. 

5. Reparationer, vedligeholdelse og drift af Trygjollen i 2018  
Stålramperne til containeren er sunket sammen. Henrik og Peter måler op og fremstiller en ny rampe i træ. 
Der mangler strøm i et cigarstik til projektøren. Foden på VHF antennen er knækket. 
Øvrige forventede udgifter til budgettet 2018 blev gennemgået.  

6. Regnskab og budget. 
Jesper gennemgik Trygjollens regnskab. Der er fejlplaceret et beløb for service på Storeholm, og når det bliver 
flyttet, ser regnskabet for 2017 fornuftigt ud. 
Vi indstiller derfor det samme budget beløb for 2018 på kr. 8700 til bestyrelsen. 

7. Planlægning af 2018. Ordinære udvalgsmøder, samt kurser, øvelser og studieture. 
Første udvalgsmøde bliver i april. Ingen kurser planlagt for 2018. Fed tur med indlagte øvelser lørdag den 11. 
august. Maj-Britt, Tommy og Steen vil inden 1. februar 2018 komme med et forslag til en studietur sidst i april 
eller først i maj. 

8. Eventuelt. 
Vi har fået en forespørgsel fra Skovbo Ældrecenter, om Trygjollen igen vil være på vandet til 
beboernes sommertur 2018 til Præstø strand. Det vil vi gerne, det var en rigtig god oplevelse at gøre 
noget for kommunens ældre borgere i sommers. 
Karin gjorde opmærksom på at Trygjolle udvalget ikke havde indsendt svar på høringen fra udvalgene til nyt 
klubhus byggeri. Dette bliver der nu rettet op på. 
 
Ref. Peter 


