Referat
Bestyrelsesmøde den 3. september 2020
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo (Bestyrelsesmedlem) – Gunner
(Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)
Bestyrelses suppleant: Rene (1. suppleant) – Søren (2. suppleant)
Sekretær: Jette
Fraværende: Morten
1. Status fra udvalgene.
 Udvalgene deltog ikke i dagens møde – derfor intet nyt.
2. Er sidste måneds opgaver løst – ja.
3. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 Flid har en brugerundersøgelse mht. brand på både, medlemmerne opfordres til at deltage i
undersøgelsen – Ib lægger et link på facebook.
 Trygs ansvarsforsikring er aktiv, når medlemmet har betalt kontingent.
 Et medlem fra Laven har sendt en mail mht. en gæsteplads problematik i Laven, de er trætte
af at deres vaskeplads bliver brugt til gæsteplads - Gunner svarer ham.
4. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
 Ingen evaluering.
5. Gunner/ Hvis to medlemmer ønsker at bytte bådplads, og der er ikke overensstemmelse med deres
pladsstørrelse – kan vi så acceptere det?
 Nej, pga. ventelisteproblematikken kan det ikke tillades. Derudover henvises tillige til §6 i
Regulativet for Ry Marina.
6. Gunner/ Hvilke medlemsnumre benytter vi efter 2099.
 Ideen med medlemsnummeret sammenstillet med årstallet var smart, men allerede i år har
vi heldigvis fået så mange nye medlemmer, at vi fortsætter med nummerserien 2021.
7. Gunner/ Kan vi præcisere reglerne om dobbelt ejerskab, når der er to familier, der ejer og bruger én
båd i havnen i fællesskab?
 Er man to husstande om én båd, kræver det to medlemskaber.
 Ved flere ejere af samme båd, kræver det desuden en registrering af ejerforholdet på
havnekontoret.
8. Gunner/ Alternativ handicap trappe.
 Et medlem har spurgt om der må opsættes en trappe på broen, når man ikke kan få en
handicapplads, det kan desværre ikke tillades.
9. Gunner/ Hvad tænker vi om en hovedrengøring?
 Gunner kontakter Doris, og spørger om vi kan få en hovedrengøring til foråret.
10. Skal vi have vores tv til at fungere eller skal det tages ned?
 René sørger for at en TV-boks kommer op, så fjernsynet fungerer igen.
11. Regnskabsgennemgang - Niels deltog i dagens møde
 Fortsat rigtig flot tilgang i medlemmer, som smitter dejligt af på Bådlaugets regnskab
 Begge regnskaber godkendt og det ser fint ud.
 Det er aftalt med Niels (bogholder), at han sammen med bestyrelsen (inden
generalforsamlingen), opstille et budget for tilbygning / brorenovering over en given
periode, som kan forklares enkelt og let forståeligt på generalforsamlingen.
12. Gunner/ Aftale om rutiner i forbindelse med udsendelse af kontingent, opkrævning af havneleje og
havneafgift:
 Der er lavet en overordnet fremadrettet aftale med Niels:

o Rykkere sendes ud til medlemmer 14 dage efter forfaldsdato for henholdsvis:
Kontingent, havneleje og havneafgift.
o Herefter sendes endnu en rykker 14 dage efter.
o Betales der endnu ikke, kontakter kassereren de medlemmer, der endnu ikke har
betalt.
o Herefter sendes beløbet til inkasso og medlemmet udmeldes.
13. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende måneds opgaver
 Natsejladsen forlyder til at have været en fantastisk succes med rigtig gode frikadeller. 8-10
både deltog.
14. Månedens opgaver:
 Gennemgang af havnens faciliteter - Morten og Lasse Siim
 Vinterplads – Gunner
15. Bevillings- og beslutningssager:
 Ib/ Nye mikrofoner til generalforsamlingen.
o Rene foreslår på sigt (evt. i forbindelse med byggeri), at der indkøbes nye/brugte
mikrofoner, højtalere og forstærker – så det let tilsluttes og altid ”spiller”. René
undersøger mulighederne og vender tilbage.
 Lasse/ man kan få en benzindreven vandpumpe på hjul, som kan bruges i tilfælde af brand.
Lasse undersøger priser.
16. Status fra udvalgene
 Ikke noget nyt – udvalgene var ikke med til dette møde
17. Bordet rundt
 Ib
o Byggeri – Per (arkitekten) har sendt nye tegninger til godkendelse i kommunen med
henblik på tilbygning på vestsiden af Skimminghus, da den gamle byggetilladelse på
østsiden af bygningen er skrinlagt pga store omkostninger i forbindelse med
overbygning af eksisterende kloakledning.
 Bo
o Automaten er opgraderet
 Funktionen med tilbagebetaling af depositum, ser ud til at virke.
 Beas har dog ikke lavet den meny, vi bad om, men det må vi tage hen ad
vejen.
 Programmeringen af kort fungerer nu nemt og enkelt på havnekontoret.
 Gunner
o Stor ros til Bo for vedholdende og vigtigt arbejde mht. automat og
kortopgraderingen.
 Lasse
o Ikke noget nyt.
 Søren
o Ikke noget nyt.
 Rene
o Ikke noget nyt.
18. Næste møde – tirsdag den 29.09.2020 kl.18.00 + udvalgsformænd
19. Godkendelse af referat
20. Referatet sendes til webmaster og ophænges senest dagen efter bestyrelsesmødet

