Bestyrelsesmøde den 4. februar 2020

Dato: 04/02/2020 18.00
Deltagere:
Jesper Lauridsen (JL), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik Hansen (PE), John Damgaard
Christensen (JC), Ib Kristiansen (IK), Helen Schiøler (HS), Kenneth Juul (KJ),
Christian Winnem (CW), Kurt Vehl (KV)
Afbud: Martin Meredin (MM)
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Emne
Orientering/Beslutning
Ansvarlig
Standerhejsning 19.04.20
Frank Hasselbalch
Formand
informerer om vild med vand
efter generalforsamling
Næstformand

Kasserer

Havnen

-Er der krav til APV for
rengøringsansatte i klubber?
(HS og PE undersøger).
-Afventer udbytteopgørelse
fra Else og Johannes
Petersens Fond.
-Oplever stor pladssøgning
på især mindre pladser.
-nye forankringsbøjler på
tværbro øst.
--Omkostninger ifm.
etablering af nye
havnepladser påtænkes
bogført som ny post i
regnskabet. Dette diskuteres
løbende i foråret. Tilladelse
givet til max 14 nye pladser
på vestbroen fra
fredningsmyndigheder.

Kasserer

Havnen

Klubhus
Ungdom

Motor

Kølbåd

PR

Nye emner til behandling

Næste møde

Evt.

rengøringsansatte i klubber?
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-Afventer udbytteopgørelse
fra Else og Johannes
Petersens Fond.
-Oplever stor pladssøgning
på især mindre pladser.
-nye forankringsbøjler på
tværbro øst.
--Omkostninger ifm.
etablering af nye
havnepladser påtænkes
bogført som ny post i
regnskabet. Dette diskuteres
løbende i foråret. Tilladelse
givet til max 14 nye pladser
på vestbroen fra
fredningsmyndigheder.
-intet nyt
-intet nyt.
Påhængsmotor: modtaget
tilbud på reparation (den
store motor). Vi takker ja til
tilbuddet og diskuterer
fremadrettet hvad der skal
ske med motoren.
-undersøger tilbud på ny båd.
Intet nyt
-nyt hjemmesidelayout
forventes implementeret
050220.
Generalforsamling
-Indkaldelse (CW)
-Dagsorden for
generalforsamling
gennemgået.
20/02/2020 19.00
Opgaver ifm
generalforsamling
gennemgået.
Formand, kasserer, nyvalgt
og afgået
havneudvalgsformand
inviteret til møde med Jane
Hald med flere d. 26/3 kl. 16
på Holbækvej i
mødelokale 6. (Rådhuset)
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