Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn Onsdag d. 25-02-2015 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt var: Erik, Frank, Philipp, Flemming, Karsten, Oluf, Juul, Bent
1. Godkendelse af sidste mødes referat.
• Godkendt
2. Regnskab – (kassereren har ordet)
• Februar er en god måned fordi der nu begynder at komme penge inde igen fra
kontingenter og leje. Desværre lavede banken rod i indbetalingssystemet, så folk
ikke kunne indbetale. Det er nu ordnet så pengene igen begynder at komme ind.
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Ansøgning om flere fiskerhuse og flytning af de bestående. (Philipp). Ansøgningen
skal gennem Naturstyrelsen, fordi vi ”arbejder” indenfor strandbeskyttelseslinien.
Behandling af ansøgninger i Naturstyrelsen, varer minimum 18 uger, så vi afventer
stadig resultatet.
• Pælerammer (Erik). Indkøbt i Assens og er i gang med at blive klargjort.
• Fiskeskure - udlejning. Alle skure er nu udlejet Erik ordner papirerne med lejerne. Pt.
Altså ingen venteliste
• Miljøplan/olieforurening (Frank). Grunden er blevet udlagt som mulig forurenet. Om
x antal år vil myndighederne kontrollere om der er forurening. I mellemtiden skal vi
fortsætte som altid og blot, hvis vi konstaterer uregelmæssigheder f.eks. i forbindelse
med anlægsarbejder, indberette iagttagelserne.
4. Søsætning/standerhejsning.
• Henvendelse fra flere omkring søsætning en fredag. Situationen omkring søssætning
klargøres på hjemmesiden og evt. i mail til medlemmerne og de som vil have
problemer med at være her fredag tilbydes, hvis deres båd ellers er klar, at få
foretaget søsætningen af Flemming og Erik. Standerhejsning Lørdag d. 18. april. Kl.
10.00
5. Generalforsamling
• Forplejning KKU har indvilliget i at lave arrangementet som sædvanligt
• Ordstyrer. Bestyrelsen foreslår Jørgen Skovbo Jørgensen
• Med hensyn til beretningen tager formanden de generelle ting Erik og Flemmig tager
sig af ”havnestoffet”
• Regnskab Fremlægges i sin helhed på generalforsamlingen. Årets overskud er på
43.259,- kr. Takstbladet revideret og en mindre stigning fremlægges
• Budget reguleret på baggrund af forrige punkt og klar til fremlæggelse
• På valg er i år Philipp, Erik og Karsten – Philipp og Erik vil godt modtage genvalg
mens Karsten ønsker at træde ud.
6. Rengøringsplan for 2015
• Den nuværende plan fortsættes uændret. Philipp tilretter nødvendige kopierer og
rettelser udprinter og opsætter ny plan
7. Eventuelt.
• Næste møde, onsdag d. 11-03-2015 kl. 19.00 i klubhuset som sædvanligt afholdes
kun hvis der indkommer forslag til generalforsamlingen ellers er næste møde det
konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

