Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn Tirsdag d. 05-04-2016 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt var: Tom, Flemming, Philipp, Frank, Bent, Erik, Lars
1. Godkendelse af sidste mødes referat.
• Godkendt
2. Regnskab – (kassereren har ordet)
• Regnskabsopfølgning. Nogle medlemmer skal have rykker for kontingent og der er
kommet nye, som også skal have tilsendt indbetalingskort. Men det ser bedre ud med
indbetalingerne end samme tidspunkt sidste år.
• Legitimering af bestyrelsesmedlemmernes tegningsret i form af underskrevet kopier
af pas, kørekort ell. lign. blev indsamlet. Kreditforeningen kan mu kontaktes m.h.b.
på omlægning af lån.
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Generalforsamlings opfølgning. Tom og Bent laver oplæg til ugentlig aktivitetsaften
i havnen.
• Østkystklyngen. Erik deltager i mødet d. 6. april.
4. Betingelser for at afholde private arrangementer i havnens lokaler,
• Kun medlemmer af havnen kan anmode om at leje lokalerne til private
arrangementer. (henvendelse til formanden) Havnens brugere herunder også f.eks.
betalende tilsejlende gæster, skal kunne bruge lokalerne samtidig med
arrangementet. Lokalerne skal afleveres i samme stand, ryddede og rengjorte, som
forefundet ved lejestart. Det gælder også toiletter. Der betales 500 kr. til havnen for
leje af lokalerne. Beløbet dækker brug af lys, vand og varme samt spildevandsafgift.
(Havnen betaler selv for vækkørsel af al spildevand.)
5. Søsætning-Standerhejsning fredag d. 08-04-2016
• Start kl. 08.00 morgenmad middaggsmad, eftermiddagskaffe Ved KKU Kr. 50,• Standerhejsning kl. 16.00
6. Arrangementer i den nye sæson
• Fælles sejltur d. 20-21 august. Flemming er tovholder.
• Åbenthus d. 28-08-2016 Klaus Plum er tovholder
• Sikkerhedsarangement – Tom arbejder videre med tanken og kommer med konkret
datoforslag.
• Arbejdsdag d. 30. april kl. 8.30 Erik laver liste med arbejdsopgaver i god tid som
annonceres på hjemmesiden.
7. Ansøgning til kommunen om tilskud til molen
• Møde d. 4. maj. Ud over Frank og Philipp deltager også Flemming Eskildsen.
• Alle bedes ”lægge hovedet i blød” og komme med input til aktiviteter i havnen, som
kan fremme vores muligheder for at skaffe tilskud og fondsmidler til renioveringen
af molen
8. Eventuelt.
• Næste møde: tirsdag d. 24-05. kl. 19.00

