Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde den 3. juni 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)

1. Status fra udvalgene
∂ Udvalgene er ikke med i dag, derfor ikke noget nyt fra den front.
2. Havnen
∂ Det går godt på havnekontor aftenenerne, alle 3 havneassistenter har været der, hver gang der
har været åbent, og stemningen har været god og medlemmerne tålmodige.
3. Er sidste måneds opgaver løst
∂ Ja
4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
∂ Et medlem har henvendt sig om trailerpladsen – pladsen er svært fremkommelig i weekenderne
o Gruspladsen er ikke til langtidsparkering, vi har henvendt os til kommunen, som vil tage
affære og få fjernet trailerne på ejernes regning.
5. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
∂ Vi afventer regeringens udmelding om ”forsamlinger”, forhåbentlig kan vi mødes efter
sommerferien
∂ SMK har været på besøg, Morten fortalte vidt og bredt om Marinaens aktivitet, og tilbud til
medlemmerne.
6. Diverse punkter:
∂ Ib/ BBR meddelelser
o Vi får to BBR meddelelser, den ene dækker klubhuset, den anden dækker området ved
Skimminghøj, hvor vi kun har en andel af grunden.
∂ Ib/ Roklubbens henvendelse om Kajak polo
o Roklubben vil gerne have deres mål til at ”ligge fast”, og det kommer ikke til at genere
Marinaen. ”Banen” ligger langs med træerne.
∂ Ib/ Ansøgning om jordkøb ved bro F og G
o Ib spørger Skanderborg Kommune, om vi kan købe jordloddet mellem stien og vandet
forbi bro F og G
∂ Bo/ Fremtidige arrangementer invitation til nye medlemmer
o Rene har en kontakt, der kan lave en video vi kan præsentere for de nye
medlemmer/lægges på hjemmesiden.
o Vi satser på, at det bliver muligt at lave et arrangement for nye medlemmer i august.
∂ Gunner/ Kan bestyrelsesmødet den 1/10 rykkes til den 8/10
o Mødet flyttes
∂ Gunner/ Der er medlemmer, der oplever problemer med at få dokumentation fra Tryg i forhold
til kollektiv ansvarsforsikring.
o Mobil nr. (44204065) til vores Tryg kontaktperson er også lagt på Facebookgruppen, det
har hjulpet en del.
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Gunner/ Sikkerhed – jeg ønsker at Lasse skal være tovholder på sikkerhedsarbejdet sammen
med Kaj Rasmussen. Jeg indgår gerne i gruppen - Vil foreslå at der udbydes førstehjælpskurser i
efteråret – med delvis bruger betaling.
o Lasse accepterer tovholderrollen på sikkerhedsområdet – vi arbejder for personlig
sikkerhed.
Gunner/ Webmaster sendt mail på bestyrelse mail - vedr. log ind for medlemmer.
o Det er for længe siden besluttet at login skal undlades, dog skal gamle billeder slettes
først.
Gunner/ Skal vi lave kopier af medlemsliste til uddeling?
o Ja, vi udleverer til dem, der gerne vil have den.
Gunner/ vil forslå at når vi får meddelelse fra Skanderborg kommune om, en der har registreret
sig som liggende i ry Marina – så tjekker jeg om vedkommende er medlem hos os. Hvis ikke
giver jeg besked til Skanderborg kommune. Har lige modtaget en Lars Nissen – ham har vi ikke
som medlem. Det kan da kun give os flere medlemmer!!
o Gunner svarer på dem, der kommer fra nu til næste bestyrelsesmøde.
Ib/ Parkering – skal vi prøve at indføre parkering på græsplænen i en periode.
o Vi laver en forsøgsordning i sommer.
Lasse/ Skilte på hus ”Ry Marinas klubhus” eller ”Kun for medlemmer”
o Ikke medlemmer må gerne låne toilettet, eller bord/bænk hvis der er plads, men ellers
er klubhuset selvfølgelig kun for medlemmer.

7. Regnskabsgennemgang
∂ Regnskabet er gennemgået – Lasse, Gunner og Jette kigger på Winkas og opgaverne sammen
8. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver
∂ Ingen arrangementer
9. Månedens opgaver
∂ Gennemgået og godkendt
10. Bevillings- og beslutningssager
∂ Rene/ Der har været tale om at male huset sort og vinduerne hvide, men hvis der skal skiftes
farve på vinduerne skal der males mange gange, derfor forbliver vinduerne røde (skal måske
alligevel skiftes ved evt. ombygning). Hus og Plads udvalget har undersøgt med maleren om sort
er hårdt ved træet, men det afkræfter maleren, det var i gl. dage hvor der var linolie i malingen.
11. Bordet rundt
∂ Rene/ Affaldsposer fra bådene skal IKKE smides i de offentlige affaldsstativer langs stativerne,
de skal om i containeren ved Servicebygningen.
12. Næste møde
∂ 6. august kl. 18.00
13. Godkendelse af referat

