Referat
Bestyrelsesmøde den 5. marts 2019
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia
(Bestyrelsesmedlem) – Bo (Bestyrelsesmedlem) Bestyrelses suppleanter: Heidi og Henrik
Havnekontoret: Ingen mødt.
Udvalgsformænd: Christian (hus- og pladsudvalg), Lasse (broudvalg), Per (miljøudvalg), Erling
(sikkerhedsudvalg), Heidi (fest og aktivitetsudvalg), Erik (redaktionsudvalg), Jørn (servicebåden
Futte), Hans (brosamarbejdet), Kai (navigation).
Formanden informerer om konstituering – se pkt. 1 på dagsordenen.
Erling: redningsstige ligger løs. Bør vel hænge, så man kan få fat i den – men kan vi have den i
fred? Kan evt. hænge ved redningskransen ved huset v/bænken. Der laves et beslag.
Erik: Ank’ret - der er redaktionsmøde i morgen. Anne har muligvis allerede udkast klar. Næste nr.
er juni nummer. Skal der laves en artikel om foreningens start? Der undersøges, om der forelægger
brugbart materiale. Hans undersøger om der findes brugbart kort over søerne. Erik ønsker fast
kontakt til et bestyrelsesmedlem – det bliver Ib. Skal der laves jubilæumslods til medlemmerne?
Bestyrelsen beder Erik vende tilbage med pris – og så evt. spørge SMK og SSK vil være med.
Per: Der er sat 2 fugle op – der er bevilliget køb af flere. Morten har en gammel gulvvasker, som
kan afprøves. Der sprøjtes for alger, når vejret bliver til det. Der er stjålet en sæk med pantdåser.
Dåserne skal flyttes til andet sted. Relæet var slået manuelt fra – så der ikke var lys. Det burde ikke
slå fra.
Christian: Der mangler et par mand på holdet. René er sygemeldt. Ib foreslår, at man ”prikker”
nogen på skuldrene. Måske opfordringen i medlemspakke til nye medlemmer kan tiltrække nye folk
til udvalgene. Måske sende en mail rundt, og informere om hjælp/manglende hjælp. Morten
oplyser, at sivene skal slås inden 1. april, så alle pladser kan bruges. Det skal bekæmpes og holdes
nede.
Lasse: Håber på nytænkning – i forhold til hvornår arbejdet begyndes, så de kan danne et overblik
og få bestilt varer, så der er tid til at lave forbedringer og ikke kun reparationer. Lasse arbejder på at
få flere folk til at hjælpe.
Jørgen: Futte er snart klar. De har forsøgt at støjisolere den. Den skal bundmales og så er den klar
til at komme i og få skiftet olie og oliefilter. Der er 9 personer fordelt på 3 hold - og 3 afløsere.

Hans: Den 20/3 er der forårsmøde, hvor forretningsudvalget skal mødes. Der startes stille og roligt
op. Og afsluttet vinterprojekter. Er klar til sæsonen. Klubberne sørger selv for indbetalingerne. Der
bliver betalt pr. medlem.
Kai: Holder muligvis næste år. Blandt andet, fordi der kommer en masse nyt. Man kan eventuelt
nedlægge udvalget – navigationssejlads døde med GPS’en. Der vil så ikke være nogen til at
undervise til duelighed. Skulle der på et senere tidspunkt komme så mange deltagere, at der skal
undervises, så skal det jo helst være uden at indkalde folk udefra til at undervise. Der kommer VHF
hold nu her. Kai vil fortælle om søveje m.m. til interesserede. Der kan evt. laves et arrangement i
april måned. Ib vedr. sejltur med Gl. Turisten. Noget for Kai? Han vil meget gerne med!. Kai laver
et skriv om gasinstallation til Ank’ret.
Fraværende: Ingen fraværende.
Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager
Bestyrelse, Suppleanter fortsætter mødet.
Dagsorden:
Pkt. 1

Konstituering af ny bestyrelse
Bestyrelsen blev konstitueret som følger: Morten: formand, Ib: næstformand, Jette:
kasserer, Pia og Bo: bestyrelsesmedlem. Heidi: 1. suppleant Henrik: 2. suppleant.

Pkt. 2

Kassereren: Spørgsmål fra et medlem på gf besvares
Jette sender svar ud – skyldig am-bidrag og a-skat er alene tastefejl, som ikke var blevet
bemærket. Referatet og regnskab skal sendes ud pr. mail. Øvrige ca. 50 medlemmer,
som ikke har en mailadresse får det tilsendt pr. post.

Pkt. 3

Broplan opstart
Inden 20. marts 2019 skal Jette sende opkrævning ud på havneleje så der kan ske
betaling senest 10. april 2019. Den 20. marts 2019 er havneplanen klar.
Havneafgiften er sendt ud. Der er fortsat mange medlemmer, der endnu ikke har betalt.
Morten og Bo ringer rundt til medlemmerne, der ikke har betalt.
Der er også mange – ca. 30 - der endnu ikke har betalt kontingent. Der sendes rykker
med rykkergebyr, så der er dokumentation på opkrævning af manglende betaling.

Pkt. 4

Betalingsmiddel på øl automaten
Skal det sættes i værk? Vi undersøger mulighederne. Man bør kontakte Carlsberg med
henblik på at finde ud af aftalens indhold, herunder om der kan sættes et andet
betalingsmodul op.

Pkt. 5

Omkodning af hængelås på og opfyldning af tank, før sæson
Tanken bør være fyldt op – blev bestilt for 14 dage siden. Hængelåsen skal
omkodes/udskiftes asap.

Pkt. 6

Opstart broplan, tidsplan.
Broplan opstartes lørdag den 9. marts 2019 og forventer at være færdig lørdag.

Pkt. 7

Nye koder på mailadresser osv.
Koderne er ændret.

Pkt. 8

Planlægning og evaluering af arrangementer
Standerhejsning, Sommerfest generalforsamling, vi bør evaluere, sejlturen med Gl.
Turisten og invitationer ud, hvornår?
31. marts 2019, kl. 10.00 – Standerhejsning – med auktion.
Auktionarius: Bo. Pia følger op på sedler, så der hurtigt kan skrives ned. Kaffe og
rundstykker skal arrangeres. Heidi vil gerne hjælpe til med morgenkaffen til
standerhejsning.
6. maj 2019 – kl. 19.00 – Nyt fra bestyrelsen
Kaffe m. småkage
11 maj 2019 – kl. 12.30 - Tur med Gl. Turisten. For nye medlemmer
Kl. 17.30 serverer klubben en grillpølse til alle medlemmer.

15. juni 2019, jubilæums-sommerfest - program for dagen offentliggøres senere.

