Referat fra bestyrelsesmøde d. 08.04.2019 kl. 18.00
Deltagere: Frank Jakobsen, Bendt Kristiansen, Søren Jensen, Mogens Børsting og Anders Christensen.
Valg af referent. Anders blev valgt som referent.
1: Helhedsplanen. Anders har snakket med Frank Andersen og meddelt at bestyrelsen tager imod hans tilbud
om at være konsulent/rådgiver på Helhedsplan-projektet. Frank Andersen deltager på mødet med Skive
kommune på fredag. Frank Andersen er desuden blevet spurgt om hvorvidt han har ønsker om at fortsætte
arbejdet med Helplan-projektet, herunder undersøge om Philipp Emborg måske kunne tænke sig at deltage.
Frank og Anders fra bestyrelsen deltager i mødet.
2: Skive-mødet. Frank har fået lavet en præsentation, der er fremsendt til koordinatoren for Skive-mødet. Vi
indkaldes inden så længe til et orienteringsmøde, bl.a. noget med fremstilling af flyers.
Frank orienterede om forløbet med udarbejdelsen af forslag til planche. Klubben har fået lov til at anvende
nogle gode billeder, bl.a. et godt dronebillede af havnen.
3: Havnefogeden. Definition af havnefogedens opgaver, herunder evt. assistenters opgaver.
Bendt er i gang med at få lavet oversigt over eventuelle assistenters opgaver.
Se referat fra 01.04.2019 for foreløbige opgaver tildelt havnekontoret/havnefogeden.
4: GDPR. Samtykkeerklæring, der skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer så vi kan få lagt billeder
og kontaktinfo ud på hjemmesiden. (se næste punkt)
Bestyrelsen har underskrevet samtykkeerklæringer, og vi kan nu komme videre i processen omkring
offentliggørelse af oplysninger på bestyrelsens medlemmer på klubbens hjemmeside. Billeder vil følge
snarest.
5: Hjemmeside, mail, rushfiles. Anders har nu endelig fået adgang til at kunne redigere klubbens
hjemmeside.
Anders orienterede om foreløbig status.
Mail: vi har talt om at få lavet mailadresser, der knytter sig til funktioner i stedet for personlige mailadresser. Eksempler kunne være:
formanden@
Direkte mail til formanden
Kassereren@
Direkte mail til kassereren
Havnekontoret@ (eksisterer allerede) Direkte mail til havnefogeden
Mail @ (eksisterer allerede) en overordnet mailadresse, hvor formanden har adgang.
gdpr@ (henvendelser ang. persondataforordningen; rettelser, sletning, aktindsigt etc.)
KKU@
vildmedvand@
Hvis der kunne være et behov for at få fremsendt fakturaer direkte
Forslagene er blevet drøftet og bestyrelsen arbejder videre med at få oprettet funktionsbestemte mailadresser.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag d. 15.04.2019 kl. 18.00 på havnekontoret.

