Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde den 8. september 2022
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) – Bjarne Bo (Næstformand + Havnekontor) - Gunner
(Kasserer) - Niels (Bestyrelsesmedlem) – Jan (Bestyrelsesmedlem)
Bestyrelses suppliant:
Sekretær: Jette
Fraværende: Simon (1. suppleant) - Pia (2. suppleant)

Referatet er skrevet ind med rødt
1. Status fra udvalgene
•

Redak onsudvalget bruger i øjeblikket rig g meget d på at opdatere hjemmesiden, derfor
kommer der ikke et Anker på denne side af nytår. Hus & Plads udvalget vil gerne vide, hvad
”rimelighedens grænse” er, i forhold l ”afslutningsmad” Morten: en burger på Hotellet eller
noget i samme prisleje.

2. Gennemgang af sidste mødes referat
•

GD/Vores beslutning om at pristal regulerer havneafgi en skal godkendes på
generalforsamling. Det er sat på listen over ”huskere” l generalforsamlingen.

•

GD/Må jeg foreslå at der nedsæ es et ”Havneudvalg”, med samme funk on og
bemyndigelse, som det afgående byggeudvalg. Ved næste ”skriv” l medlemmerne,
orienteres om det nye udvalg - medlemmerne opfordres l, at melde sig l udvalget –
Bjarne, Gunner og Morten deltager fra bestyrelsen. Det bliver bla. udvalget opgave, at
undersøge om der er myndighedsregler l overholdelse, i forbindelse med en evt.
udski ning af broerne.

•

GD/Arrangement udvalget er nu nedlagt. Vi satser fremover på at arrangementer ud over de
faste, bliver foreslået og styret at forskellige medlemmer/medlemsgrupper. ”Pigemad” er
planlagt og berammet – 15. oktober kl. 17.30. Havnekontoret har lbudt at udsende
indbydelse og modtage lmeldinger – ligeledes vil Havnekontoret stø e op omkring indkøb
at drikkevarer. Når indbydelsen l ”Pigemad” er klar, lægges den llige på hjemmesiden.

•

GD/Riverboat – solbådene – drevet af Lions klub Ry – de har lkendegivet at de gerne vil
være medlem af Ry Bådlaug l næste år.
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Orientering om den aktuelle energiforbrug. Fredags e ermiddag, lørdag, søndag og mandag
fra standerstrygning l standerhejsning er der 19 grader i klubhuset, de andre dage er
temperaturen reduceret. Det forventes llige at der lukkes for det varme vand, de dage hvor
varmen er reduceret.
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Jan/Wi – er nu opsat udenfor på klubhuset og der eksperimenteres med at forbedre
signalet på broerne.
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GD/udhængsskab på Servicebygningen opdateres – her er der mulighed for fremover at få
ophængt billede mv. hvis man har sin båd l salg. A ever evt. materiale på Havnekontoret.
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GD/Tilmelding l vinterpladsen på Skimminghøj er ophængt på opslagstavlen. Reglerne for
vinter opbevaring kan ndes på hjemmesiden og på opslagstavlen.

fi

•

ti

ti

fi

ti

ft

3. Havnen

•
5. Er sidste måneds opgaver løst
•

Ja

6. Korrespondancer l og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
•

Ingen korrespondance

7. Punkter l drø else og evt. beslutning:
GD/Hvilke emner ønsker vi, der skal behandles på vores kommende generalforsamling og er
der i den forbindelse noget vi skal drøfte og forberede? Det ny nedsatte Havneudvalg kan
forhåbentlig orientere om deres ideer.
8. Regnskab
•

•

GD/er der forslag l hvad der skal indgå i vores budget for 2023? – skal vi have indhentet
lbud så vores budget kan blive så retvisende som muligt? – forslag: stabilgrus og ral på
græsparkering – el stander på vinter pladsen - Skimminghøj. Stabilgrus og afretning af
parkeringsareal på græsset fra klubhuset mod slæbestedet. 3 elstandere på Skimminghøjpladsen. Beløbet l Brosamarbejdet skal hæves evt. l kr. 180,-/medlem. Nye borde/
bænkesæt. Evt. faskine l regnvandsa øb – Hus & Plads bedes undersøge.

9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
•

Pigemad – de arrangerer selv / Standerstrygning a ales med Peter.

10. Kommende måneds opgaver
•

Brosamarbejdet: 2. oktober laves der brosyn sammen med brobyggeren. 16. november
e erårsmøde i Silkeborg Sejlklub.

11. Bevillings- og beslutningssager
•

Ikke noget l beslutning.

12. Bordet rundt
•

GD/Kig evt. på hjemmesiden, den bliver rig g n – Jan siger, at den endnu ikke er færdig, der
arbejdes fortsat på oprydning og at gøre siden ”smartere”.

•

Niels/Der mangler en faldstammeudlu ning i forbindelse med toile erne, vandspejlet i de
”andre” toile er falder, når man trækker ud i et andet toilet.

•

Niels/har skrevet l kommunen om køb af grunden helt hen l pavillonen. Niels rykker i
løbet af vinteren, hvis ikke han hører fra dem.

•

Bjarne/ Har ha fat i Miljøstyrelsen igen, for at høre om vi må bruge algemidlet eller ej, da
Kommunen har protesteret mod brugen.

13. Evt.
•

GD/ skal vi udsende bestyrelsesreferat på mail hver gang, der har været bestyrelsesmøde
eller skal vi evt. udsende hver anden måned og sam dig give de aktuelle oplysninger? Det
beslu es, at der i stedet laves et lille fast ”OBS punkt” om, at tjekke hjemmesiden, når der i
øvrigt er behov for at sende vig ge oplysninger fra Havnekontoret på mail, så ”tvinger” vi
medlemmerne l at besøge hjemmesiden. Gunner og Jan taler med Redak onsudvalget, om
der er nogle faste ”indslag” der skal med på Hjemmesiden.
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14. Næste møde
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4. Sikkerhed

•

13. okt. kl. 17.00 – med udvalgsformænd

15. Godkendelse af referat

