Referat fra bestyrelsesmøde d. 05-02-2020
Deltagere: Frank Jakobsen, Bendt Kristiansen, Søren Jensen, Alfred Olesen, Poul Bjørndal
Sørensen, Mogens Børsting og Anders Christensen.
Valg af referent. Anders blev valgt som referent.
1. Overordnet gennemgang af økonomi (Anders)
Ikke de store ting at berette. 2019 ser fortsat ud til at ende som tidligere fortalt. En anelse
lavere indtægt i år, nogle både har forladt havnen, men vi har næsten fyldt op igen.
2. Orientering om finansiering af moleprojekt mm. (lukket punkt)
3. Orientering om Flid-møde Hobro
Formand, havnefoged og kasserer var til regionsmøde, hvor der bl.a. blev orienteret om
mulighederne for finansiering gennem Kommune Kredit. Også nye regler for bundmaling
(se næste punkt)
4. Nye regler vedrørende bundmaling etc.
Betyder bl.a. at der nu skal dækkes af under bådene når der bundmales/renses. Fortyndet
maling er i sig selv ikke specielt farligt, men muslinger, ruer, søgræs etc. indeholder store
mængder miljøfremmede stoffer. (note til mig: se folder fra FLID) Desuden overvejes det
om klubben skal indkøbe udstyr til slibning.
5. Havnefogeden orienterer
Skal vi have knust beton på pladsen - vi starter med at lægge på oppe ved svinget på
vinterpladsen for at få lidt erfaring med effekten.
Når miljø skur er rejst skal det have nyt tag blik eller plastik - der indkøbes ”termotag”
Legeplads er i stort forfald og risiko for splinter - dygtige ”træ-folk” blandt medlemmerne
søges til at udbedre kanten, der lige pt. er det største problem. Søren står som tovholder på
projektet.
Forslag til bed-bænk i stedet for de grimme træstammer v/parkplads - der arbejdes videre
med projektet.
6. Indkaldelse til ordinær generalforsamling - 28-03-2020 kl. 10.00
7. Dug under bådene når der males/renses
Beslutning: Klubben indkøber i første omgang fiberdug som efterfølgende kan købes af
bådejere til kostpris.
8. Eventuelt
Beretning fra møde mellem borgmester og borgerforening omkring etablering af såkaldt
smart-farm (muslinger) Mogens var bestyrelsens repræsentant og bestyrelsen er blevet
orienteret om mødet. Bestyrelsen foreholder sig som udgangspunkt neutralt i forhold til
sagen.
Næste bestyrelsesmøde:

onsdag d. 4/3-2020 kl. 18.00

