Referat fra bestyrelsesmøde d. 30/04-2019 kl. 18.00

Deltagere: Frank, Søren, Bendt, Mogens og Anders
Referent: Anders

1. Mailadresser?
mail@sundsoerehavn.dk - skal den lukkes?
vi har nu mailadresser til hhv. formand, havnekontor og kasserer … skal vi bruge flere?
Bestyrelsen har valgt at oprette funktionsbestemte mailadresser og mener at en
”hovedmail-adresse” giver forvirring i forhold til hvem der egentligt tager sig af det. Derfor
bliver det fremadrettet sådan, at der vil være tre muligheder for henvendelse via mail.
1: formand@sundsoerehavn.dk

mail direkte til formanden

2: kasserer@sundsoerehavn.dk

mail direkte til kassereren

3: havnekontor@sundsoerehavn.dk

Henvendelser der vedrører havnekontoret

Bestyrelsen havde egentlig besluttet at lukke mailadressen mail@sundsoerehavn.dk men
en hel del funktioner er knyttet op til denne og derfor bibeholdes den. Henvendelser via
mail@sundoerehavn.dk videresendes fremadrettet til hhv. formand og næstformand.

2. Statusrapport ang. økonomien v./Anders
Der er ved at være styr på overdragelsen af kasserer-jobbet.

3. Mobiltelefon
Havnekontoret har fået sponseret en ”ny” smartphone til at håndtere mobile-pay.

4. Nyhedsbreve.
Bestyrelsen vil tage initiativ til at få udsendt et månedligt nyhedsbrev, hvor både
kommende aktiviteter og andre spændende emner vil blive omtalt.
Der er forslag om at udsende i næste uge, efter Skivemødet. Frank påtager sig forfatterrollen.

5. Havnens dag på hjemmesiden. Dels kalenderen, dels selve dagen
Kalenderen opdateres med link til både en kort intern beskrivelse samt link til Sundsøre
Lystbådehavns side på Vild-Med-Vand hjemmesiden.
Desuden er der taget initiativ til øvrige arrangementer henover den kommende sæson,
som også skal lægges ind på kalenderen.
Hjemmesiden bliver opdateret med en ny rubrik på forsiden, hvor kommende
arrangementer vil fremgå særskilt.

6. Skivemødet d. 04/05-2019
Arrangementet finder sted ved Skive Søsportshavn i tidsrummet 10.00 - 16.00. I alt 6 havne
fra Skive kommune udstiller en planche og der er fremstillet en flyer til uddeling.
Hvem deltager?
Bendt og Ingrid, Frank og Lisbet, Søren og Mogens

Næste bestyrelsesmøde: 14/5-2019 kl. 18.00

