Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn onsdag d. 05-04-2017 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt var: Flemming, Tom, Philipp, Bent, Juul
1. Godkendelse af referat fra generalforsaml. og konstituerende best. møde samme dag.
• Begge referater Godkendt
2. Regnskab – (kassereren fraværende pga. sygdom)
• Frank meddeler fra sin rekonvalcens at der er ved at være styr på kontingenterne og
dermed kan der udarbejdes endelig plan over udlejede og ledige pladser, så tavlen på
havnekontoret kan ajourføres ligesom hjemmesiden vil kunne offentliggøre ledige
pladser
3. Bestyrelsens forretningsorden.
• Gennemgået - revideret og vedtaget på ny.
4. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Dykkerinspektion af havnens fortøjningspæle. Flemming fortæller at man har
konstateret at ca. 10 pæle er møre og bør udskiftes. Inspektionen afslørede desværre
også at indsejlingen er meget tilsandet. Måling siger mellem 1,8 og 2,3 meter.
Desuden ligger der en stor sten ovre ved det sydlige molehoved, som er konstateret
påsejlet. Det forsøges at banke et rør ned på ydersiden af stenen, som så bindes med
to snore ind til broen, så stenen på den måde markeres for at undgå yderligere
påsejling.
• Borerør til erstatning for de nuværende træfortjningspæle, samt ”hætter” til rørene,
kommer med fragtbil når det er belejligt for fragtmanden. Hætter er hjemkommet.
Flemming bestiller yderligere 7 stk. så alle ”møre” pæle kan erstattes.
• Grill-platformene. Platformen mod nord er fjernet og den mod syd er repraretet og
fasgjort igen så den burde kunne holde et stykke tid.
• Hængeparasoller til terrassen foran klubhuset er bestilt og burde komme i uge 15
• Vedligehold af parkeringsplads/kommune? Bent har forespurgt formand for teknisk
udvalg, som siger at vi skal kontakte Park og Vej. Bent arbejder videre med sagen.
• Brev fra Jens Gjørup omkr. havneprojektet. Philipp svarer og forsøger at få
kommunen til at melde et starttidspunkt ud. Hvorefter fondsansøgnings proceduren
kan startes.
5. Opfølgning på Generalforsamlingen:
• Forslag:
o Ansvarsområder og ansvarlige. Flemming er tovholder på al vedligehold og
kan så rekvirere nødvendig hjælp fra bestyrelsesmedlemmer, andre
medlemmer, eller hvis det er nødvendig med håndværkere udefra.
o Ordensreglement for klubhus. Flemming og Philipp forsøger at lave et
reglement og finde ud af hvilke skilte vi evt. mangler.
o Aktivitets-/festudvalg. Bestyrelsen er både aktivitets- og festudvalg og alle er
meget velkomne til at komme med forslag til aktiviteter og arrangementer.
Alle aktiviteter meldes ud og sættes i kalenderen så snart de er programsat.
Pt. påtænkes arbejdsdag d. 27 maj. Fælles sejltur dato? Åbenthus
arrangement, pt. ikke datofastsat. Grill-aften, pt. ikke datofastsat.
Efterårsarbejdsdag, pt. ikke datofastsat. Julefrokost, pt. ikke datofastsat.
6. Østkystklyngen
• Erik har deltaget og vil gerne fortsætte. Bestyrelse takker ja til Eriks indsats i
Østkysklyngen.
7. Eventuelt.
• Næste møde: Onsdag d. 21. juni kl. 19.00

