Referat fra bestyrelsesmøde d. 14/05-2019 kl. 18.00
Deltagere: Frank, Søren, Bendt, Mogens og Anders
Referent: Anders
1. Bordet rundt: Arbejdsdag på havnen, nyhedsbrevet etc. Opmåling af mole og skitseforslag
Arbejdsdagen forløb ganske godt. Der har været lidt forvirring omkring datoen. De
planlagte opgaver blev løst tilfredsstillende og havnen fremstår ganske pæn og klar til
sæsonen.
Nyhedsbrevet blev sendt ud og der er kommet mange positive tilbagemeldinger. Der
fortsættes med at få lavet nyhedsbreve.
Søren og Frank har været ude og måle molen op, og på den baggrund har Frank fremstillet
et forslag til mulig udformning. I første omgang handler det mest om at få nogle
grundlæggende ting omkring det rent byggetekniske på plads. Bestyrelsen har et ønske om
at indersiden af den østvendte mole bliver med spuns, således at flydebroen kan flyttes
tættere på molen. Det skulle gerne give mere plads i havnen.

2. Kassereren.
Mangler kun lidt praktisk i forhold til at overdragelsen er på plads. En stor tak skal lyde til
Frank Andersen for stor hjælpsomhed og tålmodighed her i overdragelsesfasen.

3. Målrettet udsendelse af meddelelse om årsmærkat til medlemmer med trailerbåd
Der fremsendes inden så længe en mail ud vedr. udlevering af årsmærkater til trailerbådsfolket. Medlemmer af klubben får mærket udleveret, ikke-medlemmer skal betale 50 kr.
for brug af slæbestedet.

4. Sommeren på havnen: Assistenter til havnekontoret etc.
Skulle der blandt vores skønne medlemmer være nogle, som gerne vil afløse lidt på havnekontoret i løbet af sommeren, hører vi gerne fra jer.

5. Gelænder på broen.
Der er ved at blive sat gelænder op på den smalle gangbro

6. Få havnekontorets mailadresse op at køre (installeret på pc, telefon)
Den skulle nu gerne virke, både på pc’en og på telefonen.

7. Gøre klart for medlemmerne at evt. havnerelevante problemer skal meddeles på
havnekontoret og ikke varetages af nogle private ”politifolk”
Bestyrelsen sætter pris på medlemmernes engagement og vil fortsat opfordre til at
medlemmerne tager aktivt del i havnen. Dog må vi henstille at havnerelevante problemer,
hvad enten det handler om gæstesejleres betaling, mulige forurening fra både liggende i
havnen eller andre tilsvarende opgaver, alene varetages af havnefogeden. Medlemmerne
opfordres derfor til, såfremt der konstateres uregelmæssigheder at tage kontakt til
havnefogeden.
8. Hjemmesiden: Opdatere / fjerne uaktuelle ting; indkaldelse til arbejdsdag og andet
relevant på siden.
Der er lavet nye tiltag på hjemmesiden, bl.a. en boks til annoncering af kommende
begivenheder i havnen. Hjemmeside-administrator har været lidt hårdt ramt
arbejdsmæssigt, men der arbejdes på sagen og der vil løbende blive ryddet op.

9. Eventuelt:
Forslag om to til tre højbede foran bord-/bænkesæt ved indgangen til klubhus kan laves af
det træ som vi har fået gratis at Tommy.
Der bliver, som forsøg, lavet højbede med krydderurter.
Der er ved at blive ryddet op i miljøskuret.

10. Næste møde:
Tirsdag d. 28/5-2019 kl. 18.00

