Referat af bestyrelsesmøde i RB den 2. juni 2015 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Lene Winther (næstformand), Jes Hovind
(havnefoged), Birgit Bak (kasserer), Leo Nielsen, Jan Ustrup (suppleant), Bjarne Knudsen
(suppleant).
Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær).
1. Kommentarer til det gl. referat.
Der var en drøftelse af, om der igen skal opsættes grønne og røde mærker.
Der er nu to nye havneassistenter.
Navi Kai vil igen i år afholde navigationskursus og også arrangere en tur til SOK i Karup.
Vi har lov til at beskære sivene, men ikke til at fjerne dem.
2. Korrespondance.
Jes har registreret vores to fartøjer hos Gudsam.
Udkast fra Ry Varmeværk til etablering af fjernvarmestik til Ry Bådlaugs klubhus.
Bestillingsseddel fra FLID til Danmarkskort med oversigt over lystbådehavne i DK. Jes bestiller
kortene. Kan afhentes på kontoret.
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
Der var ’Møde med bestyrelsen’ tirsdag den 5. maj. Det var en god aften. Moderat deltagelse.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens
arbejder.
Brosamarbejdet, v. Leo: Broen ved Ludvigslyst er nu klar til benyttelse.
5. Regnskabsgennemgang
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Banken har foreslået, at vi skulle købe Garant beviser. Bestyrelsen er enig om ikke at gøre det pga.
risiko for tab. Den er opmærksom på, at vi ingen renteindtægter får.
Hvis medlemmer ikke betaler deres kontingent, lukkes deres kort.
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Sommerfest den 30. maj: Superflot aften. Ca. 90. deltagere.
Der er familiedag den 13. juni kl. 10.00. Udvalget består af Kim, Lene og Birgit. Der er styr på
dagen.
Der bliver arrangeret en tur til SOK til efteråret. Datoen besluttes senere.
7. Månedens opgaver
Vagtplan for havnekontoret i juli skal aftales. Jes er i gang med at lave den.

8. Bevillings- og beslutningssager.
Det har tidligere været drøftet, om det vil være en god idé at investere i et fadølsanlæg. Forskellige
tilbud blev vurderet. Jesper arbejdet videre med sagen og køber et anlæg, hvis der kommer et godt
tilbud.
Mødet fortsætter tirsdag den 9. juni kl.18.00. Udvalgsformændene møder ind kl.19.00. Lisbet
står for forplejningen.
Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt.

