Referat af bestyrelsesmøde i RB den 3. november 2015 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Lene Winther (næstformand), Jes Hovind
(havnefoged), Birgit Bak (kasserer), Bjarne Knudsen (suppleant), Jan Ustrup (suppleant)
Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær)
Afbud fra: Leo Nielsen

1. Kommentarer til det gl. referat.
Birgit har haft kontakt til Winkas, der opdaterer programmet og vil derefter vende tilbage ang. et
kursus
2. Korrespondance.
Ikke noget af interesse
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
Der har været et møde med en landmåler og en ingeniør.
Der er fællesmøde med Silkeborgsøernes brugere den 5. november. Leo, Lene og Jesper deltager.
Der er brosamarbejdsmøde den 12. november kl.19. RB er vært. Jesper, Leo, Lene og Jes deltager.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens
arbejde.
Bygning og terræn er blevet opmålt med henblik på den forestående tilbygning.
Jesper har fået priser på trykning af kalender og blad. Lene har indhentet priser fra lokalt trykkeri til
sammenligning. Det tilbud Jesper har fået er bedst. Jesper kontakter trykkeriet ang. trykning af
kalenderen.
5. Regnskabsgennemgang
Regnskabet blev godkendt

Bestyrelsen vil afholde et ekstraordinært møde den 16. november kl. 19.00

_____________________________________________________________________________

Tilstede fra kl.19.00 desuden: Bjarne Kristensen (hus- og pladsudvalg), Per Nielsen
(miljøudvalget), Jørn Jensen (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget), Christian Medom
(redaktionsudvalget).
Fraværende: Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og
aktivitetsudvalg)
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Der var standerstrygning den 25. oktober. Det var en god dag.
Den 17. nov. er der arrangeret en tur til SOK i Aarhus.
7. Månedens opgaver i november
Der vil blive lukket for el og vand på broerne samt slukket for brolys. Redningskransene vil blive
efterset.
Årskalenderen er færdig
Inventarlisterne vil blive opdateret
Genvalg og evt. nyvalg til næste års generalforsamling blev drøftet. Foreløbig ingen forslag til
nyvalg.
8. Bevillings- og beslutningssager
Der er fremstillet en ny god solid vogn til ’Futte’. Der vil blive lavet nye luger, og
der skal indkøbes maling.
9. Status fra udvalgene.
Malerudvalget: Servicebåden Futte v/ Jørn Jensen: Har været på den sidste skraldetur i år.
Sikkerhedsudvalget v/Flemming Sommer: Hus- og pladsudvalget v/ Bjarne Kristensen: Miljøudvalget v/ Per Nielsen: Bundsuget er blevet repareret
Festudvalget v/ Kim Lindhardt: Havnekontoret v/ Jes Hovind: NU kører automaten korrekt!
Der er stadig gang i salget af bådpladser.
Der er styr på bådene ude på Skimminghøj.
Redaktionsudvalget v/ Christian Medom: Udvalget har fået et nyt medlem, Anne Korsgaard

Brosamarbejdet v. Leo: Broudvalget: - Det er ikke nødvendigt at investere i pæle i år. Lørdag den 5. december er første
mødedag.

10. Bordet rundt
Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt.
Næste møde bliver den 1. dec. kl.18.00.
Else står for forplejningen.

