Bestyrelsesmøde 4. september 2018
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia – Hans
(referent - Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet)
Bestyrelses suppleanter: Heidi – Bo
Havnekontoret: vacant,
Udvalgsformænd: – Bjarne Knudsen og Lasse (Broudvalget) – Per Nielsen (Miljøudvalget) –
Erling Jensen (Sikkerhedsudvalget) – Kim Lindhardt Andersen (Fest- og Aktivitetsudvalget) –
Erik Svejgard (Redaktionsudvalget) – Jørn Jensen (Servicebåden ”Futte”)
Fraværende: Christian Laursen (Hus- og Pladsudvalget)
Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager
Kim: Var klar til navigationsudvalgets tilmeldingsaften
Per: Ingen problemer. Har købt en ny trailer til sig selv – og som også vil blive anvendt i
forbindelse med arbejde i klubben. Der mangler udskiftning af en rovfugl på Bro G – hvor en
sejlbåd ikke gør det muligt at have fuglen monteret, udestår dette. Der er sprøjtet for edderkopper
et par gange.
Erik: September nummer er sendt afsted til tryk d. 31/8. Foreslår at projektoren i klubhuset skiftes
ud med en nyere model
Jørn: Det futter bare derudaf. Bsætningen har været ramt af sygdom. Fortsat træls at folk fylder på
toppen af de overfyldte skraldespande - når der ved siden af står stativer der er plads i.
Erling: Der mangler fendere enkelte steder, og folk bedes sikre deres fortøjninger på broen ikke
lægges på tværs af det hele – ligeledes med strømkabler, få dem ned mellem bræderne så ingen
faldet i dem.
Bjarne og Lasse: Der er aftalt Brogennemgang med Morten d. 2/10 kl. 16:00
Hans: Brosamarbejdet er opmærksom på Bro 30 ved Slåen Sø trænger til vedligehold. Der
arbejdes videre med etbalering af ny Bro12A. En endelig plan for vinterens vedligehold laves i
forbindelse med brosyns tur d. 7. oktober.
Bestyrelse, Suppleanter og Havnefoged fortsætter mødet

Havnen: Ib/ Driften af havnekontoret, hvordan fungerer det siden sommerferien?
Beslutning: Det nuværende setup fungerer godt. Alex passer kontoret med hjælp fra Bo. Morten
og Ib supplerer. Gunner og Peter gør en stor indsats som havneassistenter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Havnen: Ib/ Havnefoged, overvejelser fremtid
Beslutning: Det er bestyrelsens holdning at der skal ansættes en havnefoged.
Der vil ved den fremtidige bemanding være fokus på at havnekontorets sårbarhed ved ferie,
sygdom etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Havnen: Ib / Båd der er for lang til pladsen
Beslutning:

Bestyrelsen konstaterer at der er mulighed for misforståelser af §3 i Regulativ for Ry Marina i
forhold til 4 meter pladser med 10 meter længde, samt 4 meter pladser med 12 meter længde.
Det er bestyrelsens holdning, at §3 skal rettes ved først kommende generalforsamling således 4
meter pladser skal defineres ved såvel bredde som længde.
Bestyrelsen vil håndhæve regulativets §8 hvori der står: ”Både må ikke være bredere/længere end
den tildelte bådplads”.
I forhold til aktuel sag om medlem liggende ved Bro F, har bestyrelsen besluttet følgende:
- Medlemmet må blive liggende på pladsen - kun med den nuværende båd Nimbus Carisma
380
- Båden skal være agter fortøjret, fortøjet på styrbord og bagbord side med brest og spring
- Medlemmet skal være skrevet på venteliste til køb eller leje af 4 x 12 meter , og tilgå denne
når den tilbydes.
- Der skal betales 100,- årligt i gebyr for at stå på venteliste.
- Medlemmet skal betale differencen mellem lejepris på 4x10 meter plads og 4x12 meter
plads (2018 priser 2075,-)
- Havneafgift vil blive afkrævet for en 4 x 12 meter plads.
- For indeværende år, skal der senest d. 15. september 2018 betales 2075,- + Havneafgift på
1000,- Ovenstående aftale underskrives af medlemmet og bestyrelsesformanden.
- Aftalen skal underskrives senest d. 10. september 2018
Bestyrelsen understreger at dette er et enestående tilfælde, samt dispensationer i fremtiden ikke vil
blive givet.
Bestyrelsen henstiller til at medlemmer følger regulativet §8.
Generelt opfordrer bestyrelsen til at medlemmer er bekendt med såvel vedtægter, regulativ samt
havne reglement.
Fra Kassereren: Regnskab fremsendes i indeværende uge
Beslutning:
Korrespondance siden sidste møde:
Mail fra Flid vedr. kursus
Mail til Jette – er sendt videre
En del korrespondance fra nye medlemmer
-----------------------------------------------Siden sidst – Opfølgning:
Iab
Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende:

Evaluering: Kims private initiativ med Pariser Bøf var et stort hit – 56 deltagere. Stor ros herfra!

Kommende: Tour de legedag 8. september 2018

Pigemad d. 6. oktober 2018 – et arrangement hvor en håndfuld piger der laver lækker mad til
fællesspisning. Tilmelding på Facebook, i klubben eller på hjemmesiden senest d. 17. september
2018

Bestyrelsens gensidige orientering, kun aktuelt for bestyrelsens arbejde:
Iab
Regnskabsgennemgang:
Beslutning: Udestår
Månedens opgaver – September:
Morten følger op på vinteropbevaring.
Bevillings og beslutningssager: Pia/ Hvad må arrangørerne bruge på store legedag? Bør der være
et budget?
Beslutning: Deltagerne medbringer mad og drikke – bestyrelsen bevilger 1000,- til arrangementet
(Heidi)
Bordet rundt:
Bo: Varskoer nye medlemmer på mail de skal huske at skrive sig op til købeplads.
Arbejder videre med mailadresser på medlemmer
Ib: Planlægning af kommende generalforsamling, herunder to do liste sættes i gang snarest.
Jette: Mobilepay forventes virke fra den kommende havnedag.
Fokus punkt på medlemmer og bestyrelsen (Gensidig dialog og information, samarbejde,
respekt):
Beslutning: Spørgsmål til bestyrelsens arbejde rettes til bestyrelsen bestyrelse@rymarina.dk – mød
gerne op i klubben dagen før bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmødet ligger på første tirsdag i
måneden.

Ny/til/ombygning:
Beslutning:Ib/ afventer tegninger og beskrivelser
Evt. Iab
Næste møde:
Tirsdag d. 2. oktober 2018 klokken 18:00.
Godkendelse af mødets referat: Godkendt
Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia – Hans ( referent
Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet)
Bestyrelses suppleanter: Heidi – Bo

