Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn onsdag d. 07-12-2016 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt var: Flemming, Tom, Frank, Erik, Philipp, Jørgen, Bent
1. Godkendelse af sidste mødes referat.
• Godkendt
2. Regnskab – (kassereren har ordet)
• Regnskabsopfølgning. Økonomien som den ser ud pt. blev gennemgået. Vi ser ud til
at kunne komme ud med et årsresultat til henlæggelse på ca. kr. 115.000,• Internetforbindelsen via Eniig (Energi Midt) siges op idet vi er overgået til Zebnet
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Søsætninger – Standerhejsning (Erik og Philipporienterede)
• Arbejdslørdag 21-05-16. Alt planlagt arbejde blev udført på trods af regnvejret.
• Klubaftner som var planlagt af tom og Bent efter opfordring fra generalforsamlingen
blev en ”fiasko” Kun meget få mødte op og kun de første 2-3 gange, så det må
konsateres der ikke er brug for den slags arrangementer.
• Åbenthus arrangement i august faldt ud som en kæmpe succes på trods af det meget
dårlige vejr. Der var mange fremmødte som hyggedesig gevaldigt. Musikerne fik
ikke spillet ret meget. Mankan jo ikke have gang i lydanlæg i et telt i buldrende
tordenvejr, men de var meget begejstrede for arrangementet og tilbød at komme igen
en anden gang. Stort tak til Claus Plum for det store arbejde. Vi vil gerne gentage
arrangementet men så måske tidligere på sæsonen.
• Fællessejlturen i september arrangeret af Flemming gik til Glyngøre hvor alle var på
museet og man grillede om aftenen. Søndag var deltagerne på Marineforeningen før
turen gik hjem. Deltagerne melder om en rigtig god og hyggelig tur, et arrangement
som bør gentages igen til næste år
• Rottebekæmpelse. Der er indgået en kontrakt med Kiltin om opsætning af 12 kasser
rund om og på havnen. Kiltin efterser kasserne mindst hver tredje måned.
• Bådeoptagning 1 d. 22-10-16 forløb planmæssigt
• Bådeoptagning 2 og Standerstrygning 04-11-16 (Erik) Forløb også planmæssigt og
hurtigt med et rekord stort antal mange både optaget på rekordtid.
• Redningskranse fra Tryg-Fonden hjemskrevet af Bendt og Flemming (5 stk. er opsat
rundt på havnen) Vi håber de får lov at hænge uden at blive stjålet som de forrige.
• Julefrokost og andre ”fester” i klubhuset Til or. Stor tilfredshed med at bruge huset.
Det er vigtigt af hensyn til museplagen, at brugerne ud over at rydde op og rengøre
lokalerne også husker at tømme skraldespande ud af huset.
• Østsalling Klyngen – beretning fra møder. Erik fortalte at der arbejdes med
busruter/ture og stisystemer.
• Moleprojektet (Philipp) I TU’s prioritering af projektet er vi desværre røget bag i
køen og projektet er sat på til gennemførelse i 2019
4. Optagelse i MarinaGuide.dk foreslået af Tom
• Forholdene undersøgt og det er besluttet det er for dyrt (ca. 2000-3000 kr pr år)
5. Rengøringsplan 2017 (Bent)
• Tilrettet. Philipp laver færdig tryk og foranstalter opsætnimng i klubhuset.
6. Havnens stand mht. pæle og andet
• Vi forsøger at få en dykker til at besigtige alle pæle. Jørgen undersøger muligheden
herfor. Der laves en tilstandsrapport så udskiftning kan planeres før pælene knækker
selv. Flemming og Tom engagerer Tommy Storm til at undersøge priser og
købsmuligheder omkring pæle

7. Generalforsamlig (Hvornår, Hvordan, Hvorledes, Hvem er på valg, osv.)
• Generalforsamling fastsat til d. 11. marts kl. 10.00
• Erik spørger og aftaler med KKU omkring arrangementet
• Erik, Tom og Philipp er på valg ligesom selvfølgelig suppleanterne
8. Eventuelt.
• Næste møde: 1. marts 2017 kl. 19.00 i klubhuset

