Referat af bestyrelsesmøde i RB den 11. august 2015 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Lene Winther (næstformand), Jes Hovind
(havnefoged), Birgit Bak (kasserer), Leo Nielsen,
Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær)
Afbud fra Jan Ustrup (suppleant)
1. Kommentarer til det gl. referat.
Ingen kommentarer
2. Korrespondance.
Lidt fra FLID
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
Kaj står for ’vinterens kurser’
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens
arbejder.
Intet nyt fra arkitekten.
Jes sørger for skilte på servicebroen, vaskebroen og gæstebroerne.
Der er en ny havneassistent.
5. Regnskabsgennemgang
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
________________________________________________________________________________

Tilstede fra kl.19.00 desuden: Christian Medom (redaktionsudvalget), Bjarne Kristensen (hus- og
pladsudvalg), Per Nielsen (miljøudvalget) og Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalg)
Jørn Jensen (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget)
Afbud fra Bjarne Knudsen (suppleant), Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget).

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Der var familiedag den 13. juni. Der var stort fremmøde, og det var hyggeligt.
’Tour de Legedag’. Der er en gruppe der arrangerer dagen.
7. Månedens opgaver
Der er ’Brosyn’ den 27. august kl. 18.00

9. Status fra udvalgene.
Malerudvalget: er godt i gang.
Servicebåden Futte v/ Jørn Jensen: Det går fint.
Sikkerhedsudvalget v/Flemming Sommer: (ikke til stede)
Hus- og pladsudvalget v/ Bjarne Kristensen: OK
Miljøudvalget v/ Per Nielsen: OK
Festudvalget v/ Kim Lindhardt: Der er sat et lille skilt ved dåsecontaineren ang. aflevering af tyske
øldåser. Dåseautomaten giver ofte problemer, og der arbejdes på en udskiftning.
Havnekontoret v/ Jes Hovind: Det går godt. Der kommer stadig nye medlemmer. Der er nu fem
havneassistenter. Der er lidt arbejde med kort-systemet. Alle ledige pladser er lejet ud.
Redaktionsudvalget v/ Christian Medom: OK
Brosamarbejdet v. Leo: Leo orienterede om arbejdet. Slåensø-broen og Hattenæs-broen er nu begge
legale. Affalds-indsamlingen fra SMKs side har været et problem, men det er løst nu.
10. Bordet rundt.
Lampen ved mågeøen er muligvis i stykker. Futtes besætning ser på det.
Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt.
Næste møde bliver den 1. sep. kl.18.00.
Leo står for forplejningen. Afbud på forhånd fra Jørn Jensen

