
 

 d. 27/4 2022 referent af BJN  
 

 

Referat Bestyrelsesmøde 27. april 2022  
 

Indkaldte: Formand Jan L. Larsen/JLL; Hans Leth/ HL; Bettina Jane 

Nielsen/ BJN. Jørn Baag Simonsen/ JBS; Jens Laurits Laustsen/ JELA 

1. Suppleant Casper Busk Hansen/ CBH; 2. Suppleant Ivan Nielsen 

IN. 

 

Gæst: 
 Afbud: JBS, IN 

  

1. Godkendelse af dagsorden:  
- Rund sendt og godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
- Rund sendt og godkendt 

 

3. Ordstyrer:  
- Alle 

 
4. Referent:  

BJN 

 
5. Bestyrelsen: 

* EOGF 30/4 kl. 13  

- Aftaler klar. Dirigent: JBS; Referent: John; Stemmetæller; Ketty + Gitte  
 

* Status på købsplads beviser oprindeligt 96 stk. nu ud hos medlemmer i 

alt: 73 stk.  
 

* Møde Revisoren Beierholm om fremtidig opsætning af 

regnskabsprogram – donations muligheder 
- JLL, HL, BJN deltog 

- Beierholms program kan måske indeholde alle opgaver 

- 1/1 2023 skal alt bogføring være digitalt. 
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* pkt. til OGF 2022 vedr. donation, hvordan arbejder Bestyrelsen videre? 

- BJN+HL + JLL undersøges nærmere. Revisor PTK forhøreres om regler. 
- donation skal der søges om at foreningen er en almennyttig forening. 

Herefter kan der modtages donationer af minimum 200 kr. og 100 stk. 

årligt for at kan søges refusionsfond. Medlemmerne kan da fratrække 
donation på SKAT.DK. 

 

* Standerhejsning 30/4 kl. 10 – Forplejning?  
- aftalt og klar. 

BJN + VMV: rundstykker + pålæg, kaffe/the, JBS donere én lille en; 

JELA tjekker flag + stander + ”vej” flag 
- JLL + BJN udarbejder tale 

 

* Husk trygfonden donation svømmeveste og redningsstiger. 
- opfordring til børn/børnebørn i føres svømmeveste til stort gruppe foto. 

- forsinket derfor først modtagelse til event til HAVNENS DAG 21/5 

 
* Autocamper plads indvielse etape 1 af 5 - 30/4 kl. 11  

- ja der indvies i samråd med autocampere rådet. Nærmere skriv, når Ole 

Berg er orienteret og skriver retur. 
 

* Autocamper 2022? Tilbuddet på skiltning er accepteret som aftalt og 

udbedt 3 x skilte til opsætning før 30/4  
- Bestilt ved Tarpline /CBH sørger for skilte opsætning. Modtaget 

 

* Til riggerfest 30/4 – som vi plejer eller? 
- Tunmousse, skinke m/gemyse medlemsbetaling + klubben giver 

islagkage  

- laves selv i det indhentet tilbud er for høj pris. 
 

- Økonomi ES  

* Bank i forbindelse med nye i Bestyrelsen og på andre poster. 
- ID er indsendt og Erhvervsrådgiveren Peter Nissen i gang med diverse. 

- indtil da er det BJN og JJ der sørger for daglig drift. 
*konti gennemgang 

- Konti gennemgået 
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* Status regnskab nuværende mht. Jyttes assistance? 
- BJN overdrages dette snarest og så snart HL har bank adgang til 

godkendelse af ud-/betalinger fra konti overdrages dette fra JJ.  

 
* fakturering/indbetalinger/restance status:  

- BJN orientere kort 

 
*Havnefogeder 2022? Opslag/ henvendelser? 

- savner henvendelser JLL tager ansvar 

 
* GASTECH energi – ES vandt afstemning modtager 12.500 kr. til shelter 

og bål sted – 5/5 kl. 15-16 overrækkes donation med fotograf hvem 

deltager? + 2500 kr. fra Tarpline 
- Hvem skal udføre opgave? Jens & Casper  

 

*VMV-udvalg 
- Har møde 3/5 kl. 19. her er travlt med diverse forberedelser bl.a. til 

Havnens Dag.  – der er kommet nye ind og nogle ”gamle” har trukket sig.  

 
* Havneudvalg? 

-  JLL + JELA + CBH står for møde.  

- BJN-> referat tirsdag 26/4 
 

* Miljø station oprydning 

- JELA tager hånd om dette.  
 

*FLEX rengøring – obs aftalerne bør tjekkes for datoerne.  

- BJN opgraderer 
 

6. EVT. 

7. Næste møde uge 21 - mandag 23/5 2022 kl. 18 afbud: JELA  

& 22/6 2022 KL. 18 

 

 

 


