Referat fra bestyrelsesmøde den 23.03.2020
Deltagere: Martin Østergaard, Jesper Nielsen, Lennart Bro, Christian D,
Suppleant: Carsten Plagborg, Rasmus Andersen
Ref. Christian Dolmer,
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af referat fra generalforsamling.
Konstituering.
Status bom slæbested.
Opkrævning af havnepenge.
Udpege ansvarlig for hjemmeside.
Eventuelle prisjusteringer .
Status vedligeholdelsesarbejder Broer.
Arbejdsdag.
Valg af vedligeholdelsesmand til havnen
Eventuelt

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt af en enig bestyrelse.
Bestyrelsen er enig om følgende konstituering.
Formand Torben Kordif, Næstformand Christian Dolmer, Kassér Lennart Bro, Medlem Jesper Nielsen,
Medlem Martin Østergaard.
Bestyrelsen fik ved generalforsamlingen opbakning til at arbejde videre med bomanlæg ved slæbested.
Dolmer Kontakter Kibosystem for et møde, som skal danne grundlag for et endeligt tilbud.
Vi i bestyrelsen er enige om, at vi ønsker en måde hvorpå det er enkelt at se, hvorvidt gæstesejlere har
betalt havnepenge. Der er på en tidligere generalforsamling blevet nævnt et betalingssystem med en
konvolut med et afrivningsmærke, som gæste sejleren kan hænge på sit søgelænder, hvorpå det er nemt at
se, om havnepenge er betalt. Rasmus tager kontakt til det pågældende medlem for at undersøge, hvilken
havn der havde dette system.

Da der ikke er nogen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer der har erfaring med redigering af
havnens hjemmeside undersøger Martin, om Niklas kunne være interesseret i at hjælpe med at servicere
denne. Der skal justeres priser samt mailadresser på bestyrelsen. Martin kontakter Niklas.

Torben har foreslået at hæve prisen for frihavnsmærker fra 50 kr. til 60 kr. samt at frihavnsgæster skal
opkræves 50 kr. frem for 30 kr. på nuværende. Dette er bestyrelsen enige i.
Vi vurderer, at den nuværende pris for gæstesejlere på 125 kr. er passende henset til, hvorledes
faciliteterne er på nuværende tidspunkt.

På grund af corona krise forsøger vi at afholde arbejdsdag den 2.5.2020. i 2 grupper. En gruppe på max 10
personer om formiddagen, og en tilsvarende gruppe om eftermiddagen.
Følgende ønsker til arbejdsopgaver på dagen:
Reparation af markvej
Bådstativer på plads
Udskiftning af brobrædder på bro 3 samt bro 4
Udskiftning af hegn ved bro 3
Klippe hæk og buske
Fjernelse af ukrudt moler
Malerarbejder toiletter sydside klubhus samt evt. blomsterkummer
Nyt pilehegn terrasse
Stander til vandpost, skift af skruer stander
Udskiftning af pærer til LED
Evt. udskiftning af fliser
Redningsposter
Lave bukke
Lave blomsterkummer
Lakering af flagstander
Klargøring strøm til bom anlæg

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Jesper der tidligere har passet havnen, han ønsker ikke at
fortsætte med dette arbejde. I samme forbindelse har havnen modtaget en henvendelse fra Ib Andersen,
som tilbyder sin hjælp med at passe havnen i sæsonen. Bestyrelsen er enige om, at indgå samarbejde med
Ib om at passe havnen.
Der var ingen emner under eventuelt.

