
 
 

 

          
 
 

Dagsorden / Referat   

Bestyrelsesmøde den 12. januar 2023 – kl. 17.00 
 

Deltagere:   
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) – Bjarne Bo (Næstformand) - Gunner ( Havnekontor + 

Kasserer) - Niels (Bestyrelsesmedlem) – Jan (Bestyrelsesmedlem) 

Bestyrelses suppleant: Simon (1. suppleant) - Pia (2. suppleant) 

Sekretær: Jette   

Fraværende:  

 
Referatet er skrevet ind med rødt 

1. Status fra udvalgene. 

• Broholdet har lavet eftersyn af broerne og udvalget starter arbejdet op kommende 
lørdag. Der er en del opgaver men dog overkommelig. Vi forsøger at få forhandlet 
gode rabatter hos Xl Ry.  

• På næste bestyrelse møde deltager udvalgsformændene i første del af møder.  
2. Gennemgang af sidste mødes referat 

•   
3. Havnen 

• GD/Nye priser – hjemmesiden. 

• Der er udsendt kontingentopkrævning – Der har været en del medlemmer der 
ønsker at blive udmeldt, måske eftervirkning fra de mange indmeldte under 
Corona.     

• Havneplanen er under udarbejdelse – stort set alle F medlemmer ønsker fortsat at 
leje plads, så udskiftning på pladserne er meget begrænset set i forhold til 
ventelisten.  

• Der er pt. tre handler af indskudsbevis i proces.  
4. Sikkerhed 

•  
5. Er sidste måneds opgaver løst 

• GD/vores deltagelse i det grønne fællesskab – båd hal på Skimminghøj – status 
vedlagt som bilag til referatet.   

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

• GD/intet af bemærke.  

7. Punkter til drøftelse og evt. beslutning: 
8. Regnskab 

• GD/regnskab og kommentarer fra bogholder for 2022 blev gennemgået og drøftes 
– bestyrelsen var meget tilfreds med resultatet selv om 2022 har været et særligt 
regnskabs år, primært på grund af byggeriet.  

• GD / budget for 2023 vedlagt i bilag – blev gennemgået og drøftet. Bestyrelsen 
godkendte budgetforslaget.   



 
 

 

 

 

 

 

9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

• Kommende – generalforsamling den 21. februar 2023 kl. 19. 

• Standerhejsning søndag den 26. marts kl. 10.  
10. Kommende måneds opgaver 

• GD/Opstart af drøftelse vedr. Generalforsamling – udsendelse af indkaldelse – ”to 
do listen” vedr. generalforsamling blev gennemgået. Der udsendes indkaldelse og 
standard dagsorden iflg. Vedtægterne omkring den 20. januar.   

• Formanden vil tilbyde de udvalgsformænd der ønsker det, at inddrage deres 
beretning i Formandens beretning.     

11. Bevillings- og beslutningssager 

• Inden sæsonstart etableres græsarealet til stabilgrus og ralareal som forbedret 
parkering.  

• Inden sæsonstart indkøbes der ny borde/bænke sæt til terrassen.  
12. Bordet rundt 

•   
13. Evt.  

•   
14. Næste møde 

• 09. jan.  2023 kl. 17.00 eller kl. 18 
15. Godkendelse af referat 

 
 
 
 


