Bestyrelsesmøde, Ballen 18/2 2020
Til stede: Ib Andersen, Torben Kordif, Martin Østergaard, Christian Dolmer, Niklas Henning Jensen, Jesper
Nielsen.

Dagsorden:
Status – pant i broer
Status – pris bomanlæg
Status – priser på udrustning af bro
Arbejdsdag
Badehus
Generalforsamling (herunder forslag fra Lundsgaard)
Havnefoged/pladsmand

Status på pant i broer
Alle har skrevet under og pantet er optaget.
Det er aftalt at der leveres yderligere 8 pæle. Inden 1. april kommer Erling med pram og sammen med Ib
eller Martin testes agterpæle, og de dårlige skiftes.

Status bomanlæg
Harba har ikke som lovet leveret priser. Kibo er kontaktet for at få et tilbud. En løsning med mobile pay
betaling hvor medlemmer kan friholdes for betaling kan etableres for overslagsmæssigt 60.000. ex moms.
Der er årligt ca 30.000 i omsætning på slæbested.
Med løsningens slipper vi for administration af årskort samt de ubehagelige situationer med kontrol.
Beslutning: med 5 mod 0 stemmer besluttes det at indstille til generalforsamlingen at der i løbet af 2020
etableres bom med mobile pay betaling.
Status – priser på udrustning af bro
Martin og Dolmer har indhentet tilbud på alle stumper.
Med 5 standere til vand og renovering af de eksisterende 6 elstandere er en anslået pris på 130.000 incl
moms. Der er budgetteret på 150.000. Alle kabler føres i C bøjler på ”ydersiden af midterste vange under
broen.

Arbejdsdag
Lørdag 2. maj kl 09.00 Annonceres med indkaldelsen til generalforsamling. Der er tilmelding til spisning 25.
april. Torben tager imod tilmeldinger.
Martin køber kaffe, øl og vand.
Maden bliver håndmadder fra Christians Madhus. Bestilling efter antal deltagende.
Stativer på plads
Skift af brædder på bro 3
Repareret hegn ved bro 3
Klipning af hegn og buske
Reparation af vej
Maling
Skift af pileflethegn til plankehegn
Lyskilder skiftes overalt.
Wire på mastekran
Omlægning af belægningssten foran klubhus
Produktion af bukke
Lakering af stander
Blomsterkummer til chikaner.

Badehus
Der er ikke modtaget målfaste tegninger fra arkitekt trods gentagne rykkere. Ingen fremdrift. Der rykkes
igen.

Generalforsamling
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.
Christian på valg: genopstiller
Torben er på valg: genopstiller.
Niklas ønsker at udtræde pga private omstændigheder.
Ib genopstiller ikke
Bestyrelsens forslag til nyvalg: Jesper Nielsen og Lennart Bro

Der er modtaget et forslag fra medlem:
Christian deler de 5 postindkaldelser ud i postkasserne. Resten modtager den på den mailadresse de har
opgivet.

Havnefoged/pladsmand
Jesper stopper som pladsmand af private årsager. Bestyrelsen siger tak for en god indsats i to år. Han kan
stadig kontaktes for enkelte konkrete opgaver. Martin finder en erkendtlighed til ham.

