
Referat fra bestyrelsesmøde d. 07.08.2018 

Deltagere:  
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand)  - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Referent) – Hans 
(Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet) 
Bestyrelses suppleanter: Heidi – Bo 
Havnekontoret:  
Udvalgsformænd:  
Fraværende:  Lene Winther 

 
 

Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager 
Fra Kassereren: 

 
Bestyrelse, Suppleanter og Havnefoged fortsætter mødet 

1. Havnen  - ”Gennemgang af alt korrespondance/mail, siden sidst”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Havnen 
- Ib/ Venteliste/ Broplan, begge er opdateret        
- Ib/ Status på udlejning og salg.  Alt er solgt og næsten alt er udlejet (der er nogle få 2 og 2.5m pladser) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Havnen 
- Ib/ Medlemsliste til forsikringen. Vi sender en ny opdateret liste til TRYG. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Havnen 
- Ib/ gratis bomkort, depositum/ vores egne kort solgt på kontoret til medlemmer med båd i havnen 

Opgradering af kort, som skal kunne anvendes i klubhuset, skal ske på havnekontoret og koster kr 50,-/stk. 
Vi undersøger om vi kan gøre noget andet i automaten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Havnen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Havnen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Fra Kassereren: 
- Ib/ returnering af indsamlede bomkort ? 

Beslutning: Ib Tager fat i Mopa klubben og forklarer sagen.  
 

 
 
Bestyrelse og suppleanter fortsætter mødet  

8. Gennemgang af alt korrespondance og mail, siden sidste møde: 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Siden sidst – Opfølgning: 

 
Brosamarbejde:  
Ib/ forespørgsel - Er der mulighed for at eks. Mopa klubben kan få adgang til at afholde træf ved vores broer, eller kan der 
findes en løsning på dette ( hvis det er et ønske ) Nej 
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10. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende: 
- Ib/Pigemad, opslag i Ankeret     Det er for sent at få det med i Ankeret. Bo søger med lys og lygte efter 

interesserede piger. 
- Ib/Klubaften – Navigationsaften til foråret 

 
11. Bestyrelsens gensidige orientering, kun aktuelt for bestyrelsens arbejde: 
- Ib/Toilet tømning af ”Turisten”, hvor langt er vi kommet med det? – Vi er klar 
- Ib/Skal vi ikke søge en egnet referent til vores møder? Vi prøver at søge til gf 
- Ib/ Forslag til overenskomst ved overdragelse af bådplads ifbm. bådhandler for folk som ønsker at ligge op. 

 
12. Regnskabsgennemgang: 

-  
Beslutning:  

13. Månedens opgaver – August: 
 

14. Bevillings og beslutningssager: 
                 Der bevilliges en trailer til miljøudvalget. Vi beder Per indhente tilbud på relevante trailere. 
                  

15. Bordet rundt: 
Hans: Brosamarbejdet deltager i møde med brugerrådet for naturstyrelsen den 23. august. 
Morten: Det går fint med salg og udleje af pladser, efter vores udstukne regler 
Ib: Køleskabet er flyttet – håber det vil fungere bedre sådan 
Bo: Melder sig frivilligt til at ringe til alle vores medlemmer og få den korrekte mail adresse. 
 

16. Fokus punkt på medlemmer og bestyrelsen (Gensidig dialog og information, samarbejde, respekt): 
- Ib/ 50 års jubilæum 2019 Skubbes til næste møde 

 
17. Ny/til/ombygning: 

- Ib/Efter sommerferien er tegninger klar, med materialer og mulighed for at søge byggetilladelser. 
Beslutning:        - Udskydes til næste bestyrelsesmøde, september 

18. Evt. 
 
 

19. Næste møde:  
 

 
20. Gennemgang og godkendelse af mødets referat:        

Hans, Bo, Morten, Ib, Heidi, Jette, Pia 
 
 


