Referat fra bestyrelsesmøde d. 15/04 2019 kl. 18.00

Deltagere:

Søren Jensen, Bendt Kristiansen, Mogens Børsting, Frank Jakobsen og Anders

Christensen.
Referent: Anders Christensen

1. Mødet med Skive kommune ang. helhedsplanen.
Frank og Anders deltog i mødet sammen med Frank Andersen, der gav en fornem
præsentation af helhedsplanen.

Mødet gav nogle indikationer for hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan.
På mødet blev det præciseret, hvad bestyrelsens forestående opgaver ang. mole og
parkering er.
Bestyrelsen arbejder videre med at få lavet konkrete forslag til udformning af molen.
Det er vigtigt at få med, at både de 1,5 mio. kr. fra Skive kommune og 1 mio. kr. fra Nordea
fortsat er i spil.

2. GDPR-orientering til bestyrelsens medlemmer.

Den GDPR-ansvarlige gav den lovpligtige årlige orientering omkring den opdaterede GDPRmappe til bestyrelsen. Vi skulle nu gerne være godt rustet til at overholde GDPR-reglerne.

3. Artikler i avisen og formandens skriv til medlemmerne

Frank orienterede om hændelsesforløbet vedr. journalister fra Skive Folkeblads
henvendelser ang. en artikel omkring den nye bestyrelse.
Både formandens mail til medlemmerne og hans udtalelse til Skive Folkeblad er udtryk for
den positive ånd, som bestyrelsen ønsker at arbejdet skal foregå i.

4. Arrangementer: Bådisætning d. 20,26 og 27/04-2019 og standerhejsning d. 20/04-2019,
arbejdsdag d. 11/05-2019 Vild med vand/havnens dag d. 25/05-2019

Der er klar til bådisætning.
Ny arbejdsdag er i støbeskeen i forhold til at få lavet gelænder på gangbroen.

5. Evt.
På generalforsamlingen blev det nævnt, at havnens besøgende måske kunne have en
udfordring med at benytte sejlerstuens faciliteter, når der blev afholdt klubaften. For at
imødekomme dette er det besluttet at der både i velkomstfolder og ved opslag ved
klubhuset gøres opmærksom på at gæstesejlere og andre besøgende er velkomne til at
deltage i arrangementet, der ikke er et lukket møde, men er for alle havnens brugere.

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 30/04-2019 kl. 18.00

