
Referat
Bestyrelsesmøde den 7.maj 2020

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

Dagsorden:

Havnen:
Pkt. 1 Beas lås på depoterne IGEN IGEN

Beas kan ikke længere lave datomæssig adgangskontrol som på de bokse vi har ved
yderdørene, men der kan evt. sættes en boks på (lign. øl automaten) og så skulle det
kunne virke.

Pkt. 2 Nye skilte på broerne/ Ib
Der er sat nye skilte på broerne – der mangler nu kun anvisningen ved klubhuset.

Pkt. 3 Ankret – afleveringsfrist 15. maj
∂ Formanden har ordet - Morten
∂ Kort og Godt
∂ Information fra bestyrelsen – Morten

Pkt. 4 Diverse:
∂ Der bliver flyttet lidt rundt på bænkene, så der er 2m mellem dem, nogle flyttes på

græsplænen.
∂ Nye medlemmer:

o Når der lukkes op igen Coronamæssigt, så skal der laves nogle
informationsmøder for nye medlemmer - i mindre grupper.

o Alternativt kan der laves en video man kan sende til dem indtil videre – vi
tænker lidt videre i den retning, for videoen kan bruges i andre
sammenhænge.

∂ Der er stor ros til Gunner for håndteringen af Havnekontoret – med et lukket
Havnekontor er der alligevel meldt 39 medlemmer ind, det er rigtig flot – STOR
ROS til Gunner.

∂ Kan lukketiden på bommen laves længere, der er ikke lang tid til at få båden i
vandet?

o Vi prøver at sætte 15 sek. Mere på – eller er der et  magnetfelt og holder man
på det, kan bommen ikke gå ned.

∂ Dagsorden / referat skal printes til opslagstavlen i klubhuset – Gunner påtager sig
opgaven.

∂ Byggetilladelsen er givet på baggrund af BR18, nu er BR20 gældende og
dispensation er søgt, men der er endnu ikke kommet svar.



∂ Corona – der laves en ny opdatering til medlemmerne på baggrund af
regeringsudmeldingen i dag.

Pkt. 5 Nyt fra selve Havnekontoret:
Gæstepladser:

∂ Medlemmer har 3 dage gratis, man kan max ligge der 21 dage i en sæson
∂ HUSK straks at giv besked til Havnekontoret, hvis der er ændringer i forhold til

pladsen/båden. Har man meldt at ens plads måtte lejes ud, kan det være problematisk
at ændre mening, da pladsen allerede kan være lejet ud for sæsonen.

Pkt. 11 Eventuelt

Pkt. 12 Næste møde – torsdag den 4. juni
Udvalgsformænd deltager, hvis det er muligt.

Ref. Jette


