Referat
Bestyrelsesmøde den 4. februar 2021
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo (Bestyrelsesmedlem) – Gunner
(Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)
Bestyrelses suppleant: Rene (1.Suppleant) Søren (2. suppleant)
Sekretær:
Fraværende: Jette, Morten

1. Status fra udvalgene
Ingenting
2. Havnen


Tidsplan for Havneplan

-

Den er klar den 15. februar –

-

Herefter udsendes opkrævning af havneleje betalingsfrist 10 marts og senere tilgår en info mail til
alle i havnen ca. 1. marts. Vedr. hvilke pladser man er blevet tildelt.
-

Efter den 10. marts begynder udlejning af ledige pladser.

-

Havnekontoret er lukket pga. forsamlingsforbud i minimum resten af februar måned.
Havnekontoret kan kontaktes vi mail eller telefon.

-

Opstarts mail med diverse info og mulighed udsendes, for at medlemmerne kan indsende deres
evt. opdateringer af klubbens oplysninger om medlemmer, bådstørrelser etc. Til vores Winkas
oplysninger – evt. 15. april.

-

Drøftelse om referater osv. skal udsendes på mail, der er ikke vedtaget noget konkret

-

Automat status – Automaten fungerer, hvis man følger anvisningerne – Man bør kontakte
havnefogeden såfremt der er uregelmæssigheder
OBS - Automaten kan tage skade af at blive afbrudt.

-

”spøgelsesbåden” Der er styr på den, der var tale om et medlem havde misforstået noget, den
er flyttet og der er betalt for at den har lagt på vores servicebro, dermed er sagen afsluttet.

 Et medlem har købt større båd end sin leje plads tillader, han er på venteliste til køb af 3m og leje af
3.5m som han er nr. 1 til?
OBS! Hvis han lejer en 3.5 m som passer til båden, kan han ikke være på venteliste til køb af 3m
plads, da man ikke kan stå på venteliste til køb af en plads som er mindre end den båd man har i
havnen. Han er nr. ”langt nede” til køb af 3.5 m. Hvordan kan vi hjælpe ham videre?
-

Rådet må være - Lej en 3.5 m plads og kom på venteliste til køb af 3.5 m

 Note: Man skal altid sørge for at være i besiddelse af en egnet plads i havnen inden man køber en
anden størrelse båd, i øvrigt skal ny båd altid anmeldes på havnekontoret før søsætning med
oplysning om størrelse, navn, nummer osv..

3. Sikkerhed
Broerne er MEGET glatte for tiden
4. Er sidste måneds opgaver løst
-

Næsten

5. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
-

Gennemgået/ Drøftet

6. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
-

Generalforsamlingen udskydes indtil det er muligt at afholde den, flere scenarier har været
drøftet, men ingen kender endnu vilkårene, desværre. Vi håber fortsat at få mulighed for at
afholde generalforsamlingen senere.

7. Diverse punkter:


Fra sidste møde

-

Planlægning af GF Udskydes

8. Regnskabsgennemgang


Bådlauget



Marinaen



Budget 2021



Renovation er steget meget
Det undersøges hvorfor – (Lasse)

9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver


Fortsat kontakt til alle udvalg før bestyrelsesmødet

-

Ib



Kontakt Peder og Kim vedr. arrangementskalender 2021

-

Ib

Der er mange punkter som udsættes pga. generalforsamling, er udsat grundet Corona.
Havneafgift sendes til PBS Husk at tillægge moms
Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens arbejder:
10. Diverse punkter:
11. Månedens opgaver
-

Gennemgået

12. Bevillings- og beslutningssager

13. Bordet rundt


Byggeri

-

Byggeudvalget arbejder fortsat på højtryk, der har været diverse udfordringer, men de ser ud til
at løse sig stille og roligt – Vi håber at kunne fremlægge endeligt senere, tidsperspektivet er
stadig uvist.

14. Næste møde
-

4. marts kl. 18.30

15. Godkendelse af referat
Næste møde:
04.03.2021

Godkendt

