Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn tirsdag d. 05-02-2019 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt: Bent, Juul, Frank, Jakob, Kenneth, Philipp, Flemming
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 11-12-2018
• Godkendt
2. Regnskab – (kassereren orienterer om den økonomiske status)
• Frank fremlagde regnskab 2018 som det ser ud klar til at blive sendt til revisor.
• Frank fremlagde ligeledes det fremskrevne budget, som efter et par småjusteringer
blev godkendt af bestyrelsen så det indstilles til Generalforsamlingens godkendelse.
• Endvidere fremlagde Frank forslag til takstblad, som også blev godkendt til
generalforsamlingsindstilling.
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Rengøring (Flemming) De manglende folk til rengøring er fundet og plan for
kommende sæson lavet. Træder i kraft fra uge 7.
• Frihavnsordning. (Frank) Medlemskab fortsætter og kontingent er betalt. Mærkater
for 2019 kan afhentes på havnekontoret når man har betalt sit havne-kontingent.
• Møde på Kommunen med Teknisk forvaltning (TU) d. 19. dec. (Frank/Philipp)
Kommunalbestyrelsen har skubbet bevillingen på de 1,5 millioner kroner til 2021,
men vil evt. kunne rykkes frem til 2020, hvis vi selv kan skaffe flere penge end vi
allerede har skaffet (Nordeafonden). Dette vil betyde at vi så vil kunne gå i gang i
slutningen af 2019 med molerenoveringen.
• Lamper (Flemming) Lamperne laves med nye porclænsfatninger og LED-pærer
• Nøgler – status (Bent). Revideret liste over nøgleholdere, samt underskrifter fra
nøgleholdere udfærdiges og afleveres til formanden til arkivering snarest.
• Bådeoptag/Standershejsning (Flemming/Philipp)
Til orientering: 20. april, Søsætning 1. med Doma kran (Flemming)
Standerhejsning kl. 10.00
26. april, Søsætning 2. med Doma kran (Flemming)
27. april, Søsætning 3. med Skive kran (Anders)
• Forsikring. (Frank/Philipp) Nye forsikringspolicer kommet i hus og vi har nu også en
bestyrelsesansvars-forsikring.
• Helhedsplan udvalgsmøde d. 23. januar (Frank/Philipp) Mødet resulterede i
beslutning om indkaldelse til et projektorienterende stormøde i Thise forsamlingshus
for alle interesserede. (invitation til mødet vedlagt som bilag 1 til dette referat)
• Medlemsnyt 01-02-2019 (Philipp) Orientering om bevæggrunde til indhold
(Medlemsnyt vedlagt som bilag 2)
• Brev/opslag fra Bendt Kristiansen med opfordring til ide-/debatdag (Philipp)
Selv om dette brev/opslag ikke fremstår som en direkte opfordring til bestyrelsen om
at arrangere et sådan møde, kan vi kun henvise til vores beslutning fra sidste
bestyrelsesmøde. Her afslog vi en tilsvarende opfordring. Se referatet fra mødet d.
11-12-2018 under punkt 5 for en begrundelse.
• Anmodning fra Hjarbæk Sjægtelaug i uge 28 (08.07 - 14.07) Vi byder Sjægtelauget
velkommen, og forsøger at give dem mulighed for alle kan samles i jollehavnen.

4. Stormødet om ”Helhedsplan Sundsøre” i Thise Forsamlingshus 5. marts (Frank/Philipp)
•
På mødet redegør Frank for projektet og der indhentes ideer og holdninger til
projektet fra de fremmødte som i grupper bliver bedt om at behandle ideer og planer.
5. Generalforsamling 2019. 16-03-2019 kl. 10.00 i klubhuset.
• KKU: På generalforsamlingen vælges en KKU-koordinator, og der foreslås et antal
personer om koordinatoren kan trække på.
• Generalforsamlingen starter kl. 10.00 med kaffepause kl. 11.00
6. Eventuelt.
• Flemming forhører KKU om de kan servicere henholdsvis Generalforsamlingen og
stormødet i Thise forsamlingshus.
• Næste bestyrelsesmøde: lørdag 16-03-2019 kl. 09.00 i klubhuset. (Hvis der
indkommer forslag, som drøftes pr. mail eller telefon forlods)
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