Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde den 4. marts 2021
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo
(Bestyrelsesmedlem) – Gunner (Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)
Bestyrelses suppleant: Søren (2. suppleant)
Sekretær: Jette
Fraværende: Rene (1. suppleant)
Referat er skrevet ind med rødt.
1. Status fra udvalgene
 Hus-og pladsformand Anette har afleveret nøgler, og mappe med oplysninger om aktiviteterne,
tillige med liste over udleverede nøgler – derudover er der en drejebog for årets arbejde, så det
vil være nemt for en ny formand at overtage. Bestyrelsen takker for et kæmpe stort stykke
arbejde. Hvis du har en Hus og Pladsudvalgsformand i maven, så tøv ikke med at melde dig.
2. Havnen
 Gunner har ryddet op og arkiveret regnskaber fra 2011 og indtil 2020, men det er fuldstændig
uoverskuelig at få ryddet op i de øvrige mapper med referater, regnskaber fra før 2011,
registreringsskemaer, avisudklip, referat fra andre foreninger, kopi at indmeldelser og meget,
meget andet.
o Regnskaberne sættes på hylderne i øl-depotet. Resten puttes i flyttekasser og sættes i
depotet eller på loftet.
 Sommerpladsen til stativer er klar.
o Pladsen er den samme som tidligere.
 Gavlen – fortsat uafklaret med taksator.
o Taksator vil betale omkring kr. 20.000,- Medens tilbuddet fra håndværkeren på
udbedring lyder på ca. 50.000,- Gunner forsøger at presse forsikringen til at acceptere
tilbuddet.
 Skiltning ved Havnekajen og på trailer parkering.
o Der er ikke sket noget, det ligger ved juristerne ved Skanderborg Kommune.
o Ligeledes er der heller ikke noget nyt mht. alge-sprøjtemiddel til broerne, men
kommunen har oplyst, at der ikke findes noget algemiddel, der må anvendes ”ovenpå”
vand. Lørdag prøves ”vaskemaskinen” af.
 Dispensation for isætning af både før den 1. april:
o Det er ok at isætte båden i ugen op til den 1. april. Der gøres dog opmærksom på, at
forsikring først gælder fra den 1. april, og at der skal tages hensyn til broholdets arbejde.
o Tryg forlanger nu tre ny oplysninger vedr. de enkelte medlemmer:
 Ja – nej til udveksling af persondata.
 Motor type
 Motor størrelse




Gunner forsøger at udvide Winkas til at omfatte de oplysninger.
Gunner ændrer på indmeldelsesskemaerne
Vi forsøger at få nogle af disse oplysninger i forbindelse med udlevering af
årsmærkater.

3. Sikkerhed
 Lasse forsøger at få vasket alle redningskranse på lørdag

4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 Gl. Turisten har bedt om et sponsorat for 2021 – dette er godkendt.
 Der har været lidt korrespondance med Bentax om automaten.
 Der er kommet ny vurdering fra Vurderingsstyrelsen.
5. Månedens opgaver
 Intet at bemærke
6. Bevillings- og beslutningssager
 Der er ikke købt noget
7. Bordet rundt
 Bo og Gunner har afholdt et online møde med Beas om opsætning af automaten, og det er stort
set blevet som vi ønskede.
 Gunner og Jette mødes omkring opsætning i Winkas.
 Søren foreslår at Ry Marina er repræsenteret ved brugerrådsmøder
o God ide, det kan være svært at nå, da møderne ligger i arbejdstiden.
o Derudover er der kun et vist antal pladser, og der skal ansøges om at få lov til at deltage.
o SMK er allerede medlem, og formanden sidder med i møderne, vi kunne spørge SMK om
de (evt. via Brosamarbejdet) ville repræsentere Ry Marina også.
8. Evt.
 Ib fremlagde drejebog for ”byggeri fremlæggelsen” på generalforsamlingen.
9. Næste møde
 8. april kl. 18.30
10. Godkendelse af referat

