Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde den 6. maj 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)
1. Status fra udvalgene
• Per – Miljø:
o Stensætningen er blevet rigtig fin.
o Der er kommet ny slange på toiletsuget.
o Vaskemaskinen til brovask – den fylder meget i servicehuset, hvis ikke den skal bruges.
• Jørgen – Futte:
o Der er nye poser alle steder (ved første indsamling var der 18 poser, og anden gang 12
poser) – skraldeholdet består af samme dygtige skare som sidste år.
o Futteholdet skal også skifte lygter – de er i gang.
o Der skal skiftes et bord/bænkesæt
o Der skal skæres grene – det arbejde er også i gang.
• Peter – Festudvalg & Kim - Arrangementsudvalg:
o Der er et ”idekatalog” på 11 spændende forslag til sæsonen 2021, der er ikke sat dato på
nogen af dem, men vi krydser fingre for, at nogle eller måske de fleste kan lade sig gøre.
o Festudvalget søger nye medlemmer, så meld jer endelig….
• Kim:
o Horsens motorbådsklub har spurgt, om vi har lyst til at lave en venskabsklub, så
Marinaens medlemmer kan få en havtur, og Horsens folkene til gengæld kan få en søtur.
Aftenens andre deltagere syntes, at det lyder som en rigtig god ide.
• Lasse – Broholdet:
o Vinge på Bro G, hullet ved bro E er lavet, derudover er en støttemur lavet.
o Rambukken fungerer rigtig fint – hvilket er dejligt, for det var jo en større reparation den
gennemgik sidste år.
• Hans – Brosamarbejdet:
o Affald: Der skal holdes et møde med Naturstyrelsen om affald, publikum, faciliteter:
o Futte samler affald fra 15. april til 15. oktober – herefter mener Naturstyrelsen at
stativerne enten samles sammen eller også gøres det meget synligt, at de ikke kan
benyttes.
o Bord/bænkesæt skiftes på bro 23, 27 og 61 i maj måned.
o Ved savværket er den ene bænk fjernet.
o Ved bro 26 sættes en grillplads op.
o Grenbeskæring – det der generer os må fjernes, grenene skal lægges på skovbunden.
o Den tidligere brobygger er holdt, men Naturstyrelsen bruger Christians Anlæg, som de
har gode erfaringer med - Brosamarbejdet overvejer et samarbejde med ham.
o Gåsekrogen – der er pres på pladsen, der forsøges med skilte, om man kan få publikum
gjort opmærksom på Gåsekrogen ikke er til campister.
o Naturstyrelsen er positiv over for forlængelse af bro 5 og 8 med 2 fag / nye broer ved
Skibsted vig og bro 24.
o Brosamarbejdet har møde 26. maj.
• Gunner:
o Mandagene er meget travle, men der er god hjælp af assistenterne.

•

Ib: Meningsmåling til udvalgsformændene:
o Handicap pladser, hvordan tænker I, at de fordeles retfærdigt? I år er der skrevet til alle
dem, der ligger på en handicapplads for at høre om de fortsat har et behov, alle har
svaret, at de har brug for den.
o Det kunne evt. gå efter handicapskilt og dernæst anciennitet.
2. Havnen
• GD. Revideret reglement for venteliste – nyt er skrevet med rødt – ligger under bilag.
o Gunners ændring vedtaget med en mindre tilføjelse.
o Derudover skal punkt 12 ”Leje pladser tildeles efter følgende prioritering” tilrettes, så Amedlemmer tilføjes med 1. prioritet / F-medlem som 2. prioritet / B-medlem som 3.
prioritet.
o Bilag vedhæftet referatet – bilag 1.
• GD. Information vedr. Bådfællesskab – ligger under bilag.
o Rigtig fint skriv – godkendt med lidt tilføjelser.
o Bilag vedhæftet referatet – bilag 2.
• Forslag til rykker skrivelse /Ib
o Niels sender rykker ud til de sidste, der fortsat ikke har betalt. På rykkeren står tillige at
udmelding skal ske skriftligt.
3. Sikkerhedsudvalg:
• Afventer godt vejr.
4. Er sidste måneds opgaver løst.
• Nyt fjernsyn er indkøbt, der er indbygget Cromecast.
5. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
• Hans Brosamarbejdet – nævnt under udvalg.
6. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
• Møde med Jens E Dengsøe (Skanderborg Kommune) – han er positiv overfor samarbejde
o Kommunen har indskærpet at vinterpladsen skal være ryddet den 15. maj.
o Morten foreslog 3 el standere ved vinterpladsen, så den kunne bruges som
autocamperplads om sommeren.
• Fordelen for os ville være, at pladsen blev vedligeholdt af kommunen.
• Kommunen ville trække el kablet ud til pladsen.
• Vi ville kunne bruge standerne om vinteren.
o Bådvogne der står mere end 3 dage, meldes til politiet eller fjernes af kommunen.
o Kommunen skærer siv, når de grønnes igen.
7. Regnskabsgennemgang:
• Niels har været på besøg i eftermiddag, hvor begge regnskaber blev gennemgået og godkendt.
8. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende måneds opgaver
• Festudvalget må gerne sparke liv i nogle af de 11 arrangementer, da forsamlingsloftet er hævet
til et niveau som passer fint med det antal medlemmer, der plejer at deltage – Ib tager fat i
Peter.
• GD – Arrangement for nye medlemmer – mange – måske 150 medlemmer.
o Vi tilstræber at holde et arrangement den 14.august.
o Evt. sejltur med Gl. Turisten / kaffebord i klubhuset / fremvisning af faciliteterne.
9. Generalforsamling afholdes den 24. august
10. Bevillings- og beslutningssager
• Intet at bemærke.
11. Byggeri.
• Materialet til særudgaven af Ankret er gennemgået.
12. Næste møde
• 3. juni kl. 18.00

Bilag 1:
Reglement for tilmelding til venteliste.
(Kun for medlemmer af Ry Bådlaug)
I Ry Marina er der to ventelister – en venteliste til leje af bådplads og en venteliste til køb af bådplads. Man starter som B
medlem med at være på venteliste til en leje plads. Når man lejet en plads - blevet F medlem i Ry Marina kan man komme på
venteliste til en købeplads.
Når man har købt en bådplads i Ry Marina – blevet A medlem er der også mulighed for at komme på venteliste til en leje plads
hvis man får brug for det.
•

Tilmelding sker på Havnekontoret hvor medlemmet udfylder en tilmeldingsblanket med angivelse af navn,
medlemsnummer, adresse, telefonnummer, mailadresse samt hvilken pladsstørrelse man vil skrives op til.

•

Ved tilmelding betales et gebyr på kr. 100.- for at være på venteliste for indeværende år.
For efterfølgende år skal indbetaling ske senest den 31.12 for året efter.
Betales gebyret ikke rettidigt, slettes man fra ventelisten.

Indbetaling kan ske på ”Mobile Pay nr. 79 53 9 eller reg. nr. 6129 konto nr. 9041602973
•

Man starter i bunden af ventelisten pr. den dato man er tilmeldt/ betaling er gennemført.

•

Ønsker man at skifte størrelsen på den bådplads man er på venteliste til, sker dette ved henvendelse til Havnekontoret,
hvor man udfylder en ny venteliste tilmelding, som man starter i bunden af, mod at betale 100.- i ventelistegebyr.
Man kan kun være skrevet op til en størrelse bådplads.
Man kan ikke være på venteliste til køb af en mindre størrelse bådplads end den man lejer i havnen.

•

Medlemmet bliver kontaktet af havnefogeden på mail, når der er en plads ledig i den ønskede størrelse.

•

Medlemmet skal svare retur på mail inden 3 dage og betaling skal finde sted senest 5 bankdage efter første
henvendelse på kontonummer:

•

Hvis medlemmet afviser at modtage pladsen, eller ikke betaler rettidigt, rykkes medlemmet ned i bunden af ventelisten
og starter forfra, man mister derved sin opsparede anciennitet.

•

Det er medlemmets eget ansvar at mailadresse og øvrige kontaktoplysninger er korrekte.

•

Det skal fremgå af ventelisten på Havnekontoret hvilken størrelse plads, medlemmet er skrevet op til og hvilken dato
gebyret er betalt.

•

Medlemmer på ventelisten, kan på Havnekontoret, få oplyst hvor man er placeret på listen.

•

Købepladser tildeles efter følgende prioritering.
1.
2.
3.

•

Prioritet er A medlemmer som ønsker en anden plads størrelse.
Prioritet er F medlemmer som ønsker at købe.
Prioritet er B medlemmer som ønsker at købe.

Leje pladser tildeles efter følgende prioritering.
1. Prioritet er A medlemmer som ønsker at leje en større plads.
2. Prioritet er F medlemmer som ønsker anden plads størrelse.
3. Prioritet er B medlemmer som ønsker at leje plads i Marinaen.

Handicapbroer.
Kan ansøges af folk med fysiske handicap som besværliggør ombordstigning.
Handicapbro tildeles af bestyrelsen, efter skriftlig ansøgning hertil.
Medlemmer som har, eller får tildelt handicap bro opkræves betaling for en ekstra halv meter pladsbredde.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde suspendere ventelisten.
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Bilag 2:

Bådfællesskab i Ry Marina
Bestyrelsen i Ry Marina og Bådlaug ønsker at understøtte fællesskab af
båd beliggende i Ry Marina på følgende betingelser:
• De involverede parter i bådfællesskabet skal give oplysning om
fællesskabet til Havnekontoret.
• Hvis der er fællesskab af en båd fra forskellige husstande, skal alle
husstande være medlemmer af Ry Bådlaug.
• Lejer eller ejer af en bådplads i Ry Marina er personlig. Ansvaret for
bådplads kan således ikke helt eller delvis deles eller overdrages.
• Et nyoprettet bådfællesskab skal omgående meddele
Havnekontoret, hvem af bådejerne der er ansvarlig for leje pladsen, og
dermed skal være F-medlem. De øvrige parter i bådfællesskabet vil
fortsætte som B-medlem, og vil kun efter venteliste kunne blive
berettiget til bådplads Ry Marina
• Det er på ingen måde tilladt at omgå ventelisten, ved at
købe, langtidsudlåne/dele, eller på anden måde tilegne sig en hel eller
delvis part i en båd med plads i Ry Marina. En omgåelse af
intentionerner venteliste reglementet vil jf. vedtægternes § 8 stk. 14
blive betragtet som modarbejdelse af klubbens interesser, og kan
dermed medføre eksklusion af de involverede medlemmer.
• Skulle ovenstående give anledning til tvivl, eller spørgsmål, så tøv
endelig ikke med at spørge Havnekontoret på
havnekontor@rymarina.dk
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