Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde den 3. juni 2021
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo
(Bestyrelsesmedlem) – Gunner (Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)
Bestyrelses suppleant: Rene (1. suppleant)
Sekretær: Jette
Fraværende: Søren (2. suppleant)

1. Status fra udvalgene
 Hus og Plads:
o Der males på tirsdag i klubhusområdet.
o I forbindelse med renovering af gavlen, er der nogle af brædderne, der skal males inden
de sættes op – det bliver først efter sommerferien.
o Den store og lille plæneklipper afhentes, så der kan blive lavet service på dem.
 Brosamarbejder:
o Gåsekrogen - der opsættes skilte, der henviser skovgæster til overnatning på pladsen i
skoven.
o Der kommer nye bord / bænke sæt og 2 nye grill op på Gåsekrogen.
o Bro 26 – her kommer ny grill.
o Skraldespande – der er fortsat dialog om de skal ind om vinteren.
 Festudvalget:
o Ib aftaler med Peter, hvilke arrangementer og hvor meget klubben evt. giver tilskud til –
invitationen til de enkelte arrangementer sendes til bestyrelsen inden udsendelse til
medlemmerne.
2. Havnen
 GD/ Skal vi ansøge om at der indrettes bo-bil parkering på Skimminghøj for at få mulighed for el
stander? Ønsker vi at have ansvar for noget sådan.
o Kommunen er vendt tilbage og har bedt om en ansøgning om autocamperpladsen på
vinterpladsen – der er enighed i bestyrelsen om, at autocamperpladsen udelukkende var
en ide fra vores side. Pladsen er kommunens og dermed deres beslutning om der skal
være en autocamperplads - tilbuddet om elstanderne på pladsen var en gestus fra
klubbens side, men dem søger vi gerne om - derudover vil vi ikke have ansvaret for
sommerens benyttelse af pladsen.
o Det skal undersøges om der er strøm nok ude på pladsen.
 Gæstepladser – alle incl. medlemmer skal trække / købe gæstebillet i automaten, når
gæstepladser benyttes. Medlemmer der har plads i havnen, skal benytte denne og ikke optage
gæstepladserne.
3. Sikkerhed
 Gunner har skrevet til 3 medlemmer mht. fortøjninger, medlemmerne har meldt tilbage, at de
nok skal få styr på det.
4. Er sidste måneds opgaver løst
 Ja
5. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 Byggesagsansøgningen er trukket ud, pga. misforståelse mellem arkitekten og kommunen, vi
håber dog, at vi på trods af det, kan have et færdigt oplæg klar til generalforsamlingen den 24.
august.
6. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
 Intet at berette.

7. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver
 Turen med nye medlemmer er samme weekend, hvor der afholdes en ”mini” Regatta
o Gl. Turisten er booket til lørdag den 21. august fra kl. 10-17 – Gunner foreslår 3-4 ture af
1½ times varighed, da det forventes at mange nye medlemmer vil deltage.
o Efterfølgende spiser vi mad i klubhuset og sejler evt. i kolonne til Silkeborg, for at se
fyrværkeri.
o Bo og Gunner sætter sig sammen og arrangerer og udsender indbydelse.
8. Månedens opgaver
 Sommervagtplan – Gunner styrer det
9. Bevillings- og beslutningssager:
 Gunner/ Forsikringsudbetaling vedr. gavlen og tilbud om renovering – se bilag.
o Vi får kr. 45.000 i stedet for kr. 20.000 som var første oplæg fra forsikringen.
10. Byggeri.
 Ikke noget nyt at berette
11. Bordet rundt
 Gunner/ Er glad for at vi har fået lavet regelsættet for bådfællesskaber og det giver rigtig god
mening at udlevere ”skriv’et” om bådfællesskabet.
 Gunner/ Forsikring – hjemmesiden opdateres, så betalingskvitteringen fjernes, da reglerne i dag
tilsiger, at man selv skal rekvirere et forsikringsbevis ved Tryg.
 Ib/ Nye P skilte som præciserer, at parkering er privat og kun for medlemmer – det er der
enighed om at iværksætte.
o I Ib’s oplæg henvises der til p-pladserne ved Kvickly, dette er der ikke stemning for i
bestyrelsen.
12. Næste møde
 24. juni kl. 18.00 planlægning af generalforsamling

