Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn Tirsdag d. 20-10-2015 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt var: Juul, Flemming, Philipp, Frank, Bent, Erik
•

Godkendelse af sidste mødes referat.
• Godkendt

•

Regnskab – (kassereren har ordet)
• Regnskabsopfølgning. Vi når ikke så langt op som sidste år mht. gæstesejlere.
Pladsudlejning matcher fint forrige år. Pt. holder budgettet.
• Bestyrelsens medlemmer skrev under på papirer til Nykredit som skal vide hvem der
har tegningsret i forhold til kredit.

•

Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Fiskerhuse og godkendelse. Vinterbaderne kontaktes for at meddele afslutning af
byggesagen.
• Køb af trækvogn. Juul køber vogn hos Harald Nyborg, Når han kører igennem
Viborg.
• Fællestur til Virksund. En virkelig god tur, som tåler gentagelse. Tilsvarende
arrangement søges planlagt og gentaget næste år, evt. med andet sejlmål.
• Grillaften. Traditionen tro en god aften.
• Stor sten eller lignende i havneindløbet. Ca. 2 meter udenfor spunsvæggen følges
denne parallet ud gennem indsejlingen omkring 2-5 udenfor indløbet
• Sikkerhedsarrangement. Stemningen i forhold til et sådan arrangementet loddes i
forbindelse med generalforsamlingen i marts, hvor vi så foreslår arrangementet
afholdt engang i maj
• Swipp/Mobile Pay. Der anskaffes en telefon og et mobilnummer, så folk der kommer
til havnen kan betale på denne måde
• Mastekranen er godkendt igen ved Anders Sørensens mellemkomst, af Max Fodgård

•

Moleprojektet – hvad er status?
• Redegørelse for hvad der er sket i sagen ind til videre. Der har været afholdet møde
med Teknisk forvaltning, som har lovet at være medspiller og sørge for at projektet
bliver forelagt Teknisk udvalg.

•

Østkystklyngen (Erik, Tom)
• Erik refererede fra mødet og fortsætter som Lystbådehavnens repræsentant i Østkyst
klyngen

•

Resten af kalenderåret plus start af 2016
• Bådeoptag/Standerstrygning. Fredag d. 30-10 start kl 08.00. Der fortsættes til alle
der er skrevet på er oppe. Standerstrygning kl. 15.30.
• Julefrokost. Lørdag d. 12-12-2015 kl. 13.00 – Indbydelse følger på hjemmesiden
• Generalforsamling 2016 fastsat til lørdag d. 26. marts 2016 kl. 10.00 i klubhuset.

•

Eventuelt.
• Næste møde: 15-03-16. Hvis moleprojektet fordrer det, indkaldes dog til
ekstraordinæt bestyrelsesmøde.

