Referat
Bestyrelsesmøde den 13. august 2019
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia
(Bestyrelsesmedlem) – Bo (Bestyrelsesmedlem) Bestyrelses suppleanter: Heidi
Henrik deltog ikke.
Havnekontoret: Gunner.

Dagsorden:
Erling møder kl 18.30 for en kort bemærkning
Formanden for sikkerhedsudvalget har valgt at opsige sit hverv.
Havnekontor/ Havnen:
Pkt. 1 Kan vi ændre navne på medlemmer, således at medlemskab kan gå i arv?
Det kan man ikke.
Pkt. 2

BEAS – Gunner har aftalt et møde med Bo fra BEAS, det er vigtigt at vi får sendt
vores spørgsmål til ham inden – Gunner Dalgaard samler og sender til BEAS
Skal vi have forskellige farver på kortene? Årskort til bom? Andre?
Skal automaten have den store opdatering, herunder hvad vil vi have automaten til
at kunne fremover – Gæsteleje mere end ét døgn –
Der er flere forskellige forslag, som Gunner forelægger BEAS inden på mødet ultimo
august. Derefter drøfter/beslutter bestyrelsen, hvilke fordele/ulemper der vil være ved at
bruge flere kortfarver, blandt andet for årskort, indtastning af medlemsnr., blokering af
kort m.v.

Pkt. 3

Skilte på servicebroen, gæsteskilte – hvor langt er de?
Der skal tages beslutning om teksten på de nye gæsteskilte for enden af broerne. Der skal
henvises til et skilt, som hænger ved automaten med yderligere info. Ib laver udkast til
tekst til skiltene.

Pkt. 4

Sdr. Ege Strandpark har sendt deres svar til Skanderborg kommune til os (Part i
sag)
Sdr. Ege Strandpark har fremsendt udkast til brev til Skanderborg Kommune. Udkastet
svarer ikke til det aftalte, da Ry Marina alene har tilbudt at være formidler til pladserne.
Gunner D. skriver til Sdr. Ege Strandpark, at Ry Marina ikke ønsker at deltage.

Pkt. 5

Vedr. Hvem træffer beslutning om hvorvidt både eller personer er uønskede i
klubben/havnen?
Det er altid bestyrelsen og ikke medlemmerne, som gør det. Har man et problem, så går
man til bestyrelsen, som så afgør sagerne.

Pkt. 6

Medlemstal, hvordan ser det ud med antallet af nye medlemmer
Der er pr. d.d. indmeldt 65 nye medlemmer.

Pkt. 7

Brok på bænken
KOM GLAD…Medlemmerne opfordres til at kontakte bestyrelsen, hvis de har spørgsmål
eller bemærkninger – evt pr. mail: bestyrelse@rymarina.dk

Pkt. 8

Uheldig episode på havnen, besøgende på broen lod børn hoppe på både, dette blev
venligst påtalt af et medlem.
Bestyrelsen bakker op om, at ingen skal røre medlemmernes både.

Pkt. 9

Ølautomat
ViboCold arbejder fortsat på, om vores automat kan ændres i forhold til
betalingsmuligheder.

Pkt.10

Et medlem har klaget over forhold i klubhuset – herunder manglende opfyldning i
øl-automat.
Det er alle medlemmers opgave, at klubhuset altid er pæn og ryddelig. Tomme flasker og
affald – herunder de sorte affaldssække - smides i affaldscontainerne ved
servicebygningen. Mange opgaver, herunder opfyldning af automat klare af klubbens
bestyrelse og udvalg. Arbejdet er frivilligt og udføres bedst og hurtigst muligt.

Pkt. 11 Gunner D.’s punkt
Der er en ledig plads, hvor et medlem flyttes hen. Gunner forsøger at udleje ledig 3 meter
plads samt yderligere 1 plads. Teksten ved automaten skal opdateres, så der bliver lavet
en instruktion i, hvordan den anvendes. Procedure omkring forsikringspolice og kvittering
skal opdateres til 2020. Jette følger op på dette. Det skal drøftes, om det kan svare sig at
anvende kasseapparatet, når den bliver sat op til at kunne bogføre i begge foreninger.
Gunner fortsætter med at lave kasseafstemninger. Klubaftnerne samt bemanding heraf
blev drøftet. Bestyrelsen oplyste, at medlemmerne er glade og tilfredse med
havnefogeden. Det samme er bestyrelsen😊.
Pkt. 12 Bevillings- og beslutningssager:
Køleskab er bevilliget. Der bevilliges overvågning til opsættelse i servicebygningen. Det
vil koste ca. 2.000 kr. med 2 kameraer og 72 timers effektiv optagelse. Pia bestiller.
Kameraet opsættes snarest. Der kommer skilt på døren ind til servicebygningen.
Pkt. 13 Problemer i forbindelse med refundering af medlemmers udlæg
På grund af problemer med klubbens NEM-id, herunder at det blev væk i posten, har
nogle medlemmer desværre oplevet, at det har trukket ud i forhold til at refunderer udlæg.
Dette beklager vi selvfølgelig. Problemet er nu heldigvis løst og udlæg er refunderet.
Skulle der været et hængeparti, så må I endelig give besked. I kan med fordel tage billede
af kvitteringen og sende den til bogholder@rymarina.dk. De originale bilag skal dog
fortsat indleveres som hidtil.
Pkt. 14 Næste møde
Næste møde: 03.09.2019, kl. 18.00.

Gennemgang og godkendelse af mødets referat
Referat gennemgået og godkendt.
Ref. Chalotte

