Referat
Bestyrelsesmøde torsdag den 07. januar 2021
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (formand), Ib (næstformand), Lasse (kasserer), Bo (Menigt
medlem) og Gunner (menigt medlem/havnefoged)
Andre: Søren (1. suppleant), Rene (2. suppleant), Jette (sekretær)
Fraværende: Ingen

Dagsorden:
Pkt. 1

Hvad gør vi ved medlemmer, der trods mange henvendelser fra havnekontoret
endnu ikke har tages deres båd op?
- Det er ikke været et stort problem i år, der opkræves dog kr. 50,-/dag, hvis man
uden dispensation lader båden ligge efter 15. november – dispensation skal
være søgt INDEN 15. november.
- Fremadrettet vil der blive opkrævet dagsleje/gæsteleje, såfremt båden ikke er
taget op senest 15.11, jf. Havnereglementet pkt. 2.2.
Sikkerhedsudvalget:
- Lasse tjekker redningskranse og stiger i løbet af sommeren. Lasse tjekker
ligeledes beredskabsplanerne for marinaen.
- Havnekontorets påpeger, hvis ikke der er fortøjret rigtigt, eller der evt. mangler
fendere.
- Derudover sættes sikkerhed på som et dagsordenspunkt fremadrettet.
Gunner/ Status handicappladserne:
- Der er kommet svar fra alle - jf. svarene har alle brug for pladsen.
- Det er godt at det er blevet italesat, at handicappladserne kun kan tildeles, hvis
man virkelig har brug for det.
- Man kan ikke påregne at have en handicapplads for evigt, man bør selv rette
henvendelse på havnekontoret, hvis behovet ændres.
- Ved en ledig handicapplads, vil medlemmer på handicapventelisten blive
spurgt ind til deres behov for en handicapplads, idet disse pladser ikke
nødvendigvis tildeles efter først til mølle princippet, men efter hvor stort
behovet er.
Gunner/ Fremmed båd ved servicebro – uden kendemærker
- Gunner har sat seddel på båden (Nidelv 24), og bedt ejeren om at henvende
sig.
Gunner/ Havneplan:
- der er sendt mail til de A og D medlemmer, der tidligere har givet lov til at
udleje deres plads.
- Der er tillige sendt mail til F-medlemmer om de ønsker plads i havnen i 2021.
- Gunner og Bo starter plads-puslespillet i midten af januar.

Pkt. 2

Politianmeldelsen, hvor ligger den?
- Den ligger ved anklagemyndigheden

Pkt. 3

Manglende betaling til venteliste:
- De medlemmer som trods påmindelse, ikke har betalt rettidigt til ventelisten,
inden den 31/12 tages af ventelisten.
- Når og hvis de igen ønsker at komme på ventelisten, kommer de i bunden af
ventelisten pr. den dato betalingen tilgår RM.

Pkt. 4

Skimminghus:
- Gunner/ Renovering af gavlen – forsikringen vurderer opgaven til at koste ca.
20.000 kr. incl. maling. En lokal tømrer vurderer opgaven til at koste 56.000 kr
(eks. maling). Jeg har nu bedt forsikringen om en ny vurdering og konkret
beskrivelse. Morten og Gunner tager snakken med forsikringen sammen, da
Morten har erfaring med forsikring og rådskader.

Pkt. 5

Regnskabsgennemgang:
-

Regnskaberne for 2020 er ikke endelig færdiggjort, men det forelagte er kort
gennemgået.

Budgetforslag:
- Lønstigning havnefoged: Kr. 3.000,- i 2021 herefter 2,5% pr. år
Pkt. 6

Generalforsamling:
- Gunner/ har haft kontakt til Ry Hallerne som aftalt. Dog er alt i mellemtiden
lukket ned, og derfor kan intet lade sig gøre pt. indtil 28. februar. Derfor kan
det ikke lade sig gøre at holde generalforsamling den 18. februar.
- Der sendes mail/brev til medlemmerne om, at generalforsamlingen ikke kan
holdes som planlagt pga. corona restriktionerne, der sendes besked med 3
ugers varsel om nyt generalforsamlingstidspunkt.

Pkt. 7

Bevillings- og beslutningssager
- Morten og Gunner har bestilt en container til broholdet, så de nemt og effektivt
kan komme af med det gamle træ på broen. Morten har spurgt om tilladelse til
at have den stående på de lille asfaltvej ved bro D i op til 2 måneder.
- Bo tager fat i elektriker, og får ham til at montere 3 Beas låse og afmontere
brik ”låsene”.

Pkt. 8

Eventuelt

Pkt. 9

Næste møde torsdag den 4. februar – kl.18.30

Pkt. 10 Gennemgang og godkendelse af mødets referat

