Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn Tirsdag d. 25-08-2015 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt var: Tom, Erik, Flemming, Frank, Philipp, Juul,
1. Godkendelse af sidste mødes referat.
• Godkendt
2. Regnskab – (kassereren har ordet)
• Vi har færre indtægter end forrige sæson, Men sådan her det været i alle havne i år
• Mobile Pay er en stor succes, som folk gerne benytter. Derfor anskaffes en telefon og
et abonnement, så betalinger kan gå direkte til havnens konto
• Vinterbaderne – aftale om a’conto betaling. Frank kontakter Jørgen (vinterbaderne)
og beder igen om et estimeret forbrugstal i kilowatt, og sender så regning.
• Kontrakter for fiskerhusene indhentes! Der er vil være en vis betalingsreduktion for
noge huse, pga. omplacering og manglende godkendelse. Lejere der ikke har haft
mulighed for at bruge skuret hele året evt. pga. vedligehold og skurflytning, betaler
forholdsmæssig leje i forhold til den tid af sæsonen de har haft skuret til rådighed.
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Fiskerhuse og godkendelse (Philipp). Naturstyrelsn har godkendt ansøgningen.
• Køb af trækvogn (Bent) Intet nyt pt. Idet Bent ikke var til stede
• Svanen: Mødet med kommunens folk d. 18-08-2015 (Frank og Philipp) Erik
afleverer nøglen som Frank indleverer på Borgerservice til Else Larsen. Philipp
sender måleraflæsning til Frank, som så sender sidste regning til Else Larsen
• Arbejdsdag 30. maj (Erik) Forventede arbejder udført
• Sct. Hans bål og –aften (?) Fin og hyggelig aften, som vi godt kan støtte fremover.
• Efterladte både på havnen? (Philipp/Frank) Henvendelse fra firma, som tilbyder at
overtage efterladte både og bekoste deres bortskaffels.e
• Zinkanoder. I forbindelse med zinkanodemontering på færgelejet, monteres også
zinkanoder på hele spunsvæggen ind i havnen.
4. Moleprojektet – hvad er der sket – hvor står vi?
• Oientering om forløbet ind til nu med Flemming Eskildsen som virkelig har betydet
at der sker noget i projektet. Frank og Philipp tager til møde med kommunen folk og
Flemming d. 18. sept.
5. Østkystklyngen – Lystbådehavnens deltagelse hvorfor - hvordan – hvem?
• Tom og Erik deltager fremover i møderne og refererer efterfølgende for bestyrelsen.
6. Ny og tredje pælevæg – skal/skal ikke – hvor/hvordan - hvem?
• Ideen om en tredje pælevæg udskydes og forsøges indlemmet i nordmoleprojektet.
7. Fællestur 29-08-15 til Virksund
• 7 både, med 18 ”søfolk” pt. tilmeldt. Skipper møde med rundstykker kl. 09.00
8. Grillaften. Grethe (KKU) er tovholdere 25. sept.
• Der tændes op i grillen – kom selv med kødet
• KKU står for salat og brød og drikkevarer købes hos KKU
9. Eventuelt.
• Erik melder snarest dato til arbejdsdag ud, så den kan sættes ind i kalenderen
• Frank vil forsøge at undesøge meldinger om stor sten i havneindløbet
• Tom undersøger mulighederne for et sikkerhedsarrangement i klubben.
• Næste møde 06-10-15.

