
Referat
Bestyrelsesmøde den 2. april 2020

afholdt som videomøde pga. corona situationen

Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo (Bestyrelsesmedlem) – Gunner
(Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)
Sekretær: Jette
Fraværende:
Morten (Formand)
Bestyrelses suppleant: Rene (1. suppleant) og Søren (2. suppleant)

Dagsorden:

Havnekontor/ Havnen:
Pkt. 1 Y bomme (evt. indkøb) til regulering af 4 meter pladser / handicap pladser efter

behov. Pris 6.500.- stk incl flydeponton. Se mail. Forefindes i 6/8/10m
Vi har modtaget mail fra en, der har nogle brugte y-bomme til salg.
De kan bruges til at lave mere fleksible pladser, feks når en af de nuværende pæle rådner
op, så kan man med de fleksible bomme tilpasse pladsstørrelserne til det der er behov for.
De skal beklædes med træbelægning og bliver dermed 50cm brede.
De ligger i Esbjerg.

Pkt. 2 Beas låse
Dørlåse kan ikke indbygges, hvis der skal selekteres på dato – der kan ikke sættes
udløbsdato. Alternativ er en kortlæser, der sidder udvendigt som på ølautomaten.

Pkt. 3 Ølautomat – service
Der har siddet en øl fast på et tidspunkt, automatfolkene mener, at det kan være fordi
rækkerne ikke fyldes helt op.
Derudover har maskinen meldt udsolgt på trods af at der var øl i den. Vi afventer en
opdatering, som måske løser det.
Bo er blevet instrueret i at nulstille motorerne, så vi selv kan klare skærene.
Bo instruerer Gunner og Gunner i, hvordan man nulstiller motorerne, så de kan afhjælpe
problemer.
Festudvalget har ansvaret for indkøb og opfyldning af automat – Bo introducerer.
Gunner tager sig af at bestille afhentning af returpant.

Pkt. 4 Rambukken - skal vi have den prøvet af?
Gøres når corona karantænen er ophævet.

Pkt. 5 Havnekontor:
14 nye medlemmer i 2020



Pkt. 6  Foreningernes beholdning i Sparekassen Kronjylland – sikkerhedsbeløb på kr.
750.000,-
Renterne vi skal betale i de banker, der ikke har foreningskonti, er småpenge i forhold til at
miste kr. 750.000,- (svarende til € 100.000,-) ved et bankkrak.
Dags dato beholdning i Sparekassen Kronjylland: Ry Marine kr. 1,3 mill. / Ry Bådlaug kr.
0,9 mill. Dette på trods af at vi har flyttet, hvad vi kunne til Danske Bank.
Lasse tjekker med Nordea, om de har foreningskonto mulighed, så vi kan sprede risikoen.
Gunner tjekker med Jyske Bank om der er ekstra omkostninger ud over de 0,75% som de
opkræver på en foreningskonto (sidestilles med en virksomhed), og ligeledes om der betales
ekstra gebyrer ud over 0,75%.

Pkt. 7 Bevillings- og beslutningssager
∂ Morten har bevilget Gunner en lasermåler.
∂ Ib har tegnet skilte til broerne med oplysningerne til gæstesejlere om, hvad man

skal gøre, hvis man ligger på pladsen efter kl. 17, samt hvilke broer, der ikke er
tilgængelige for overnatning. Ib iværksætter trykning af skilte.

Pkt 8 Siden sidst
Morten – der kommer nyt ral på parkeringspladsen, når vi igen må komme ud.

Pkt. 9 Bordet rundt
Lasse: Ikke noget nyt – vi skal have kigget på en fordeling af opgaverne mellem kasserer,
bogholder og havnekontor.
Bo: Hjemmesiden er ikke opdateret med bestyrelse og udvalgsformænd, derudover er den
nye udgave af Ankret ikke lagt på. Jette tager fat i Erik.
Gunner: Vil gerne have at Lasse bliver introduceret til Winkas, regnskab o.lign. men det er
ikke nemt i denne Corona tid – derfor er OK at Jettes hjælper med Winkas problematikker
indtil Corona krisen er ovre.

Pkt. 10 Eventuelt
Ib – Lasse og Gunner hvad siger I til bestyrelsesarbejdet, nu har I været med til et par
bestyrelsesmøder.
Lasse ser frem til, at der kommer lidt flere opgaver på bordet, så han kan finde sine ben i
bestyrelsen.
Gunner syntes, at bestyrelsen er med til at holde gang i det, der skal holdes gang i, og er tryg
ved at bestyre Havnekontoret med bestyrelsen i ryggen.

Pkt. 11 Næste møde
7. maj.
Udvalgsformænd deltager, hvis vi må samles til den tid.

Pkt. 12 Gennemgang og godkendelse af mødets referat
Referat gennemgået og godkendt.


