Bestyrelsesmøde Sundsøre Lystbådehavn mandag d. 15-08-2011
Dagsorden med referat:
Til stede på mødet:

Søren, Erik, Bent, Frank, Ole, Philipp.
Revisor Jens Jensen deltog under punkt 1

1. Økonomi i ny bro (Jens Jensen deltager)
• Der skal udarbejdes liste over timeforbrug for frivilligt arbejde i
forbindelse med molearbejdet. (Erik er ”tovholder” på listerne, som
afleveres til Jens Jensen)
• Søren sørger for kontakt til Tommy og Kaj så der afleveres 2 tilbud på
molearbejdet til Jens Jensen, hvis de findes, ellers må det godtgøres
overfor fondsbestyrelsen, at dette krav ikke var gjort gældende på det
tidspunkt hvor projektet blev påbegyndt.
• Lokale og anlægsfonden skal have deres navn og logo på skilt som
sponsorer. Der skal indhentes 2 tilbud på udfærdigelse af sponsorskilte (Lokale og anlægsfonden, EU-Fiskeriministeriet + evt. andre) Ole
indhenter tilbud.
• Der skal indhentes 2 tilbud på Grillplads, læskærm og bænkepladser
ud af den ny mole (Bent indhenter tilbud)
• Der skal udfærdiges foto-serie på CD med dokumentation af arbejdet
(Philipp udfærdiger)
• Ovenstående tilbud skal være hjemtaget senest d. 01-09-2011 idet
bestyrelsen på møde d. 05-09-2011, afgør hvilke tilbud effektueres.
2. Uro i havnen ved østlig vind, hvad gør vi?
• Søren og Erik foreslår 2 vægge lavet henholdsvis ude fra indsejlingens
nordre molehoved og ind til pælen ved den yderste plads (Ca 12-14
meter) samt ved enden af midterbroen (ca. 16-18 meter). Væggene
skal laves ved at nedbanke flere pæle og forsyne dem med lasker i to
rækker vandret på tværs. Herpå påsættes lodretgående brædder med
1-2 centimeters mellemrum, og som går helt til bunden i hele
væggens længde.
• Philipp kontakter Büllow Beck inden næste bestyrelsesmøde, m.h.b.
på, at høre hans mening om effekten af sådanne vægge.
3. Arbejdslørdag, hvornår og hvad skal laves?
• Lørdag d. 3. sept. og Lørdag d. 24. sept. (Se kalender på
hjemmesiden) Start kl. 08.00 med morgenkaffe.
• Arbejdesopgaver: Færdiggørelse af ny mole. Maling af klubhus. +
diverse.

4. Bådplads priser. Forenkling ønskes.
• Bestyrelsen er enig i, at der bør finde en tilpasning og en forenkling
sted, i forhold til de nuværende takster og, at der skal være helt klare
retningslinjer for bådpladsernes pris.
• Alle kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.
5. Faste bestyrelsesmødedatoer ønskes.
Der blev fastsat følgende kommende møder:
• Mandag 05-09-2011 kl. 19.00
• Onsdag 26-10-2011 kl.19.00
• Onsdag 22-02-2012 kl. 19.00
6. Evt.
• Søren tager til Limfjordskonference i Glyngøre d. 17-08-2011
• Punkter til næste møde:
o Affaldsplan.
o Div. indhentede tilbud behandles
o Forslag om 2 vægge i havnen behandles

Referent: Philipp Emborg

