Referat bestyrelsemøde 05-11-2020.
Deltagere: Gunner, Morten, Bo, Søren Lasse, Ref. Ib
Afbud fra Jette og Rene.
·

Havnen:
Gunner/ Handicapplads oplæg

Pga. mangel på handicap broer bliver der i første omgang forsøgt rundsendt en forespørgsel til alle som har
lagt på en sådan, om der fortsat er behov for at de har en handicapbro – Man bør overveje om man kan
klare sig uden og give besked til havnekontoret såfremt man kan undvære den.
·

Gunner/ henvendelse fra Ry Borger vedr. Kajplads uden regler. Se bilag.

Der blev klaget over at der ligger både fast fortøjet ved molen Ry Havn, borgeren opfordres til selv at
kontakte Skanderborg kommune.
·

Medlemmer med plads i Havnen der bruger bommen – det giver lidt utilfredshed at
de skal henvende sig for at få midlertidigt kort eller få kode til lånekort. Kan vi finde
en smart løsning?

Pr. 01.01.2021 er det ikke længere muligt for medlemmer med plads i havnen at få gratis op og isætning/
brug af slæbested, alle medlemmer med plads i havnen og med behov for brug af slæbested, køber
herefter et kort i automaten efter behov.
·

Gunner/Kunne systemet vedr. Vinterpladsen gøres mere enkelt eller er det ok som
det fungerer nu –

Vi udarbejder noget smart til næste år
·

Gunner/Info mappen til nye medlemmer trænger til en opdatering?

Gunner gennemgår det og laver et udkast/ opdatering
·

Skimminghus

§

Ib/ Bestyrelsen skal rydde op efter deres bestyrelsesmøder.

Vi strammer op på oprydning for selvfølgelig skal der være orden, men opfordrer samtidig til at vi alle
sammen hjælper hinanden, hvis vi ser noget som skulle have været anderledes
§

Ib/ Byggeri, Oplæg til Ankeret diskuteres.

Tegninger og pris overslag forventes klar til næste bestyrelsesmøde dec. Ib laver oplæg til ankeret, det er
vigtigt at så mange A og D medlemmer som muligt møder op og deltager i beslutningen om hvad vi skal

·

Er sidste måneds opgaver løst

Enkelte hængepartier, de løses hurtigst muligt
·

Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde

Gennemgang af mail.
·

Evaluering af mødeaktiviteter/arrangementer og planlægning af kommende

Corona Ingenting, Desværre,
·
·

Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner alene aktuel for
bestyrelsens arbejde.
Havnefogedens aflønning

Vi drøfter den næste gang.
·

Regnskabsgennemgang

Kassereren undersøger muligheden for at udvalgsformændene få et konto kort til Kvickly
·
·

Ib/Har kassereren fået skaffet sig adgang til Winkas?
Det arbejdes der på
Lasse/ Revisor tilknytning – Jyskebank

Jyske bank kræver en revisor erklæring fra statsautoriseret revisor, den koster 5000.- - 12.000.- Vi
undersøger hver især en bank om de vil tage os
Lasse Coop Bank, Ib Alm brand bank, Santander, Gunner Norwegian og Sydbank, Morten Spar
Nord.
·

Ib/ Restancer status

Der udsendes inkasso varsel til de sidste
·

Ib/ Hvordan håndteres indskudsbeviser (Salg/Køb)

·

Ib/ Forbrug af Niels`tid

Drøftelse generelt

Lasse og Bo sætter sig og laver en kontoplan til Niels, så han lettere kan kontere
·

Gunner/ dokumentet: Indskudsbeviser og håndtering heraf – bilag vedlagt – trænger
til en grundig opdatering.

Gunner laver en opdatering sammen med Niels
·
·

Planlægning af kommende månedens opgaver
Generalforsamling 2021

·

Forsamlingsbegrænsninger, skal vi overveje alternative pga plads/afstandskrav og
evt. begrænse fremmødet til én plads pr. medlem - booke lokaler (Hvornår?)

Vi ser hvordan Corona situationen udvikler sig på næste møde
·

Ib/Medlemsmøde vedr. byggeri, hvordan?

Vi ser hvordan Corona situationen ser ud, læs mere i ankeret
·

Månedens opgaver

·

Bevillings- og beslutningssager

·

Gunner/ Råd og svamp i Skimminghus

Gennemgået

Ingen

Der er konstateret råd og svamp i gavlene ud mod vandet, Gunner forhører sig om det evt. er en
forsikringsskade.
·

Ib/Politisag

Den er stadig i gang

·

Bordet rundt –

·

Næste møde – Torsdag den 05.11.2020

Ref. Godkendt

