Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde den 8. april 2021
Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo
(Bestyrelsesmedlem) – Gunner (Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)
Bestyrelses suppleant: Rene (1. suppleant), Søren (2. suppleant)
Sekretær: Jette
Fraværende: Ingen

1. Status fra udvalgene
o Per sætter nye slanger på toiletsug og vaskevand på Servicebroen
2. Havnen
 LR: Broernes stand/holdbarhed?
o En del pæle under nogle af broerne er ved at trænge til udskiftning.
o Det er nødvendigt at få lavet en langsigtet plan / strategi for om broerne skal udskiftes
med flyde broer eller om en renovering af broerne er en bedre ide.
 En udskiftning til flydebroer kræver højst sandsynligt ”byggetilladelse” fra
kommunen, og det er uvist om man kan søge til dem alle på en gang, hvis planen
måske strækker sig over 25-30 år.
 Man kan også opgradere de nuværende broer med vinger, så man nemt kan
justere pladsbredderne, men det betyder at bådene stikker længere ud end
vingerne.
 GD - Vinterpladsen og bådtelte.
o Opsætning af telte får betydning for, hvor mange både der kan være på pladsen, derfor
besluttes det, at bådtelte ikke er tilladt på pladsen, da det er vigtigt at der er plads til så
mange både som muligt.
 GD- Ventelisten – det går meget langsom på 3 og 3.5 m leje pladser – der sker intet med
købepladser.
o Problematikken er vendt, men da det er ret nyt at ventelisterne hurtigt har ”rykket på
sig” gøres der ikke noget. Tidligere har medlemmer ventet 3-5 år på både leje og
købepladser.
 GD – takt og tone – Skimminghus – revideret udgave meget lidt ændret se bilag.
o Kun lidt småkommentarer til rettelserne.
 GD – skiltning er på vej.
o Kommunen har bekræftet at der er skilte på vej til betonkajen og til trailerpladsen.
 GD – der skæres siv i april/maj.
3. Sikkerhed
 GD: Fortøjninger midt i redningsstigen.
o Fortøjningsøjerne flyttes, så stigen sidder ugenert og kan benyttes.
4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
o Alm.Brand vil gerne komme og kigge forsikringerne igennem, Morten og Ib aftaler et
møde.
o Bo korresponderer med Bentax, da der stadig er udfordringer med øl-automaten.
5. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
o Standerhejsning afholdt online
6. Diverse punkter:
o Gunner kæmper stadig med at få forsikringen til at dække hele omkostningen til
udbedringen af svamp i gavlen.



Rene/ Jysk Teknologisk Institut kan evt. lave en gennemgang af gavlen, og den
gennemgang er der ingen forsikring, der tør gå imod.
o Det skal undersøges om der kan sættes to Beas standere op på ”Vinter pladsen”. Hvis
der skal graves, skal der måske også tænkes på noget vand.
 Morten og Gunner tager kontakt til Jens Erik Dengsøe (Skanderborg Kommune)
efter den 15. maj.
7. Regnskabsgennemgang
 Bådlauget – regnskabet godkendt
 Marinaen – regnskabet godkendt
8. Bevillings- og beslutningssager
 Arrangementer 2021/ Ib
o Peter Kok har en del forslag til arrangementer, vi må se, hvad der bliver muligt i løbet af
sommeren, og bevilge penge i forhold til det.
 TV i Klubhuset / Ib
o Der indkøbes et Smart TV til klubhuset.
9. Næste møde
 6. maj kl. 18.30
10. Godkendelse af referat

