Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde den 6. august 2020
Deltagere:
Udvalgsformænd: Se nedenfor
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo
(Bestyrelsesmedlem) – Gunner (Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)
Bestyrelses suppleant: Søren (2. suppleant)
Sekretær: Jette
Fraværende: René (1. suppleant)

1. Status fra udvalgene:
∂ Erik – Redaktion:
ƒ 15. august er deadline for september nummeret af Ankret.
ƒ Arrangementerne kommer fremadrettet bagpå Ankret, så alle har planen let ved
hånden.
∂ Hans – Brosamarbejdet:
ƒ Brosamarbejdet laver en plan til Naturstyrelsen, over hvilke bord/bænkesæt, der skal
udskiftes, og hvad der ellers er af forefaldende opgaver.
ƒ Brobyggeriet trak lidt ud, men alt var dog klar til sæsonen startede. På mødet stilles
der lidt spørgsmål til kvaliteten af byggeriet, Hans følger op på brosynsturen.
ƒ Projektet med afmærkning i søen er udskudt pga. Corona, da Søfartsstyrelsen har
lukkede helt ned.
ƒ Der er sat bøjer ved Fløjsgrunden.
ƒ Hans tager fat i Naturstyrelsen vedr. Gåsekrogen, og opfordrer dem til at præcisere,
hvilken ”Gåsekrog” det er, der kan reserveres teltplads på – Østre eller Vestre
Gåseskrog, så folk ikke ender med at camperer direkte på grillpladsen.
∂ Kim – Arrangement:
ƒ Næste arrangement er natsejlads - lørdag den 22. august – der afsluttes ved
Aquabroen med natmad.
ƒ Dernæst er der fiskekonkurrence den 19. september.
ƒ Slutteligt er der svampetur den 10. oktober.
∂ Per – Miljø:
ƒ Der er bestilt nye fugle til broerne.
ƒ Det ”kemi” vi har lige nu, fungerer ikke helt optimalt, der arbejdes på at finde et
alternativ.
ƒ Forespørgsel på om vi kan få en ny luftslange, så den kan nå ud på broen.
∂ Henrik – WEB:
ƒ Forespørgsel fra de andre udvalgsformænd mht. kalenderen – det er svært at finde
arrangementerne. Henrik kigger på det.
ƒ Ankret er endnu ikke på hjemmesiden, men det kommer det fremadrettet – på sigt
også de gamle udgaver.
∂ Anette – Hus & Plads:
ƒ Startede med en snak med den tidligere formand, om hvad der gøres i løbet af året.
Der var en masse gamle referater som Anette fik sat styr på og en opdateret liste
blev lavet.
ƒ Første opgave – ral på parkeringspladsen.
ƒ Derudover generel oprydning af området.

Skuret er ryddet op, der er lagt strøm ind og der er lavet et aflåst skab, så man kan
have skuret stående åbent medens udvalget arbejder, og alligevel have nogle ting
låst inde.
ƒ Bænkene er malet, de er ganske vist offentlige, men de så træls ud, derfor er de
malet – spændende hvad kommunen siger
ƒ Maling af skuret er påbegyndt - pga. corona krisen er projektet desværre
trukket ud.
ƒ Plæneklipperen skal repareres og batterierne til kantklipperne skal udskiftes,
derudover skal der mere maling til, idet skuret ”slugte” helt vildt meget
maling.
ƒ Sivene skal beskæres, der arbejdes på at få det gjort i l¯bet af sensommeren.
ƒ Udvalget har valgt ikke at få spr¯jtet huset for edderkopper indvendigt, sidst
de var her svinede det kraftigt, derfor blev den indvendige spr¯jtning aflyst.
Peter – Festudvalget:
ƒ Det var en rigtig god tur til savværket.
ƒ Gåsekrogsarrangementet trak 18 medlemmer til, det var en dejlig dag og vejret var
gunstigt.
ƒ Lidt afventende i forhold til efterår/vinter indendørs arrangementer, venter lige og
ser om der kommer nye Corona restriktioner.
ƒ Søndag den 23. august er der et arrangement for nye medlemmer.
ƒ Nye medlemmer til festudvalget efterlyses – der sættes et lille skriv i Ankret.
Lasse – Bro:
ƒ Rambukken er kommet i vandet – og den flyder som den skal
ƒ Rambukken flyttes om på den anden side af broen.
ƒ Brovingen på Bro G laves som det f¯rste vinterprojekt.
Jørn – Futte:
ƒ Det kører rigtig godt på skraldeholdene.
ƒ Pladserne i systemet er ryddet rimeligt op, når skraldeholdet møder op, der
opfordres dog til at medlemmerne er lidt bedre til at sortere dåserne fra det øvrige
affald.
Eventuelt:
ƒ Der har i sommer være et par medlemmer, som var havareret ved broen og derefter
overnattede i klubhuset – klubhuset er ikke til det formål.
ƒ

∂

∂

∂

∂

2. Havnen:
∂ Der bliver ved med at komme nye medlemmer – i mandags var der 4 indmeldinger.
∂ Gunner glæder sig over de 3 assistenter, som er uundværlige på havnekontorets
åbningsdage.
∂ Ventelisterne bugner – dog har de medlemmer, der meldte sig ind i 2019, næsten alle har
været heldige at få tilbudt en lejeplads i år. Det kan vi desværre nok ikke gentage i 2021.
3. Er sidste måneds opgaver løst:
∂ Sommer vagtplan til havnekontoret – alt klappede.
∂ Pga. sommeren ingen yderligere opgaver.

4. Regnskabsgennemgang:
∂ Der er restancer for kr. 40.000,- det drejer sig primært om manglende kontingentbetaling.
∂ Det er aftalt at der sendes en betalingspåmindelse ud til de medlemmer, der ikke har betalt.

5. Bordet rundt:
Bo:
∂

Et medlem har gjort opmærksom på at vores flagstang (mast) trænger til vedligehold
ƒ

∂

Morten og evt. Ib arbejder på at finde et hold, der kan/vil renovere masten i løbet af
vinteren – evt. kan den lægges samme sted som Futte.

Et medlem har foreslået en affaldsspand til ”tyske” dåser tæt på klubhuset
ƒ

Vi tænker det ind i et evt. nybyggeri.

Lasse – ingen bemærkninger
Gunner:
∂

Der indkøbes en boks, så fjernsynet i klubhuset igen kan vise DR kanaler.

∂

Et medlem har spurgt om vi kan lave en handicapparkeringsplads, det er der ikke stemning
for.

Morten – ingen kommentarer
Ib:
∂

Politisagen – Morten finder en dato for orientering af Gunner og Lasse.

6. Næste møde:
∂ Torsdag den 3. september

7. Godkendelse af referat

