Referat fra bestyrelsesmøde d. 06-08-2019 kl. 18.00
Deltagere: Frank Jakobsen, Bendt Kristiansen, Søren Jensen og Anders Christensen.
Fraværende: Mogens Børsting
Valg af referent. Anders blev valgt som referent.
1. Overordnet gennemgang af økonomi etc.
Fortsat gode takter, der bruges kun penge på det mest nødvendige. Der har indtil nu været godt og vel et par
hundrede overnatninger fordelt på både gæstesejlere og campere. Gæsterne har udtrykt stor tilfredshed og
glæde ved besøget i vores lille havn.
2. Overdragelse af Website-administration (opdatering og vedligehold) til medlem.
Anders aftaler møde desangående
3. Rengøring sæson 2020 og fremad, hvad gør vi? Skal der indhentes tilbud fra firmaer (for at pejle
prisniveauet) og/eller skal vi se om der blandt medlemmerne skulle være et par eller to, der mod betaling
vil sørge for rengøringen.
Der fremsendes i første omgang en mail til klubbens medlemmer. Hvis ikke der blandt klubbens medlemmer
findes et par eller et par enkeltpersoner, annonceres mere bredt i lokalområdet.
4. Revisor? indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Da klubbens revisor har valgt at trække sig, skal klubben have udpeget en ny. Bestyrelsen udpeger en revisor
(som forslag) og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse. Forslag
modtages gerne fra klubbens medlemmer.
5. Miljøstation. Hvor langt er vi nået? Vi skal have styr på indretning med spildbakker, tønder, tragte etc.
herunder også have indhentet tilbud.
Der skal støbes fundament og indkøbes godkendt udstyr til opbevaring af olie- og kemikalieaffald. Regler og
krav til indretning undersøges inden indkøb af udstyr og etablering, herunder om der kræves fornyet
godkendelse.
6. Affaldsplads
Frank kontakter Skive kommune ang. regler for afskærmning/afdækning af affaldscontainere.
7. Evt.
Etablering af brohold til lidt løbende vedligehold samt til at holde pælebankeren i operativ stand og banke
pæle i.
Dato for arbejdsdag er fastsat til d. 5. okt. 2019
.
Næste bestyrelsesmøde er d. 10-09-2019 kl. 18.00

