Referat Bestyrelsesmøde 27. maj 2022 (flyttet fra 23/5)
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: Havnefogeder Kim B. Larsen & John ”Muren” Christensen
Afbud: IN
1. Godkendelse af dagsorden:
- Rund sendt og godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidst
- Rund sendt på mail og godkendt
3. Ordstyrer:
- Alle
4. Referent:
BJN
5. Bestyrelsen:
* Advokat sager
- Den brændte båd-> kan bortskaffes efter 15/6 ifølge Advokaten
-> Ansvar JBS
- Telefon møde vedr. vedr. 3 eksklusions sager 2/6
- 4. eksklusionssag berammet til retten 20/9
- Ekskluderet pga. restance medlem – sendt til advokat /1/8 kan
der foretages auktion på fiskerhuset
- Ekskluderet pga. restance medlem – sendt til advokat / 1/8 kan
der foretages auktion på båd
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- Kutteren skal den flyttes?
BJN-mail til Henrik vedr. dette. 2/6 tager vi snakken med
advokaten – herefter aftaler vi, hvad vi der skal ske.
- LM 22 gæstesejler brudt aftale, skal fjernes inden 1/7 2022.
Både på land:
- LM27 har landligger tilladelse pga. sygdom, nærmere herom
følger.
- Motorbåd står lige nu på vinter pladsen, i det der ikke er
mulighed for at tildele plads andet sted indtil videre. Der følges
op her på.
- Der er flere joller der ikke umiddelbart er navne på, disse
udsendes der efterlysnings fotos ud til medlemmerne.

* program til/forplejning & telt?
- Jubilæumsskrift udgives 15/6
- Børnebog udgives 15/6
- 15/6 Jubilæumsdag – Program?
-> kl. 15 - 17 åbent hus – kagemand, kaffe, øl, vand – for alle
- 23/6 Sct. Hans kl. 17 Børn kl. 20 båltaler er aftalt
- 25/6 kl. 15 snobrød – popkorn, kaffe og kage, Medlemsfest kl.
18 gris på grill. I telt.
-> underholdning Jens/Casper
-> pris pr. 225 kr. pr. pers. Forhånds Tilmelding senest 14 dage
før.
* havnefogeder / Præsentation udsendes
- John Christensen (Muren)
- Kim B. Larsen
- Opstart 1/6 og slut 30/9
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* Autocamper – aftaler!
- Obs at der henvises til de områder der er aftalt på OGF 2022
* Havneudvalg - opgaver - ansvar?
- Bestyrelsen diskuterer, hvilke opgaver og hvordan disse
opgaver håndteres. Henvis til Jens L. om der skal træffes
beslutninger.
* Fest/aktivitets udvalg:
- VMV-teams møde BJN – der er chance for tildeling af beløb fra
Nordea fonden igen i år. BJN følger op på dette
- Havnens dag gik godt og der er lavet en oversigt over udgifter
og indtægter der giver et ca. overskud på 10.000 kr.
-JLL fremsætter igen forslag vedr. udvalgene har egne konti og
forvalte. BJN udbeder sig at dette bliver på papiret og ikke en
fysisk konto i det der skal betales for enhver konto der er i
banken. Der enes om at punktet kommer til drøftelse efter
sommerferien for hvilke regler der skal sættes op herom.
* Børneklub
- Køre godt og der kommer flere og flere børn med forældre til
disse torsdage.
* SES – hvad skal vi? Udlån af sit on top/kajak/SUP?
- Umiddelbart hviler den. Gry har et ønske om flere ”ansvarlige”
voksne der vil være en del af holdlederteamet. Send evt. dette ud
til medlemmerne om der er hjælp at finde her.
- Sit on top kajak udlån / udleje? Ja om forsikring er i orden for
dette.
*Shelters indvielse forventes?
- Jens og Casper satser på 15/6
*Beach Life pakke BJN søgt herom og fået tildelt– forslag til
opbevaring og udlån? Der snakkes flere muligheder men
- JELA tovholder for opbevaring
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- Økonomi ES
*konti gennemgang
- Konti gennemgået
6. EVT.
- Oprydning master/stativer/bådtrailer/joller o. Lign. Uden navn
opslås efter 1/6 for en sidste OBS og herefter trækkes navnløse
objekter frem i en dynge og efter 14 dage vil der annonceres
auktion på disse objekter. Det der ikke kan sælges skal skrottes.
- Vedr. vedligeholdelse omkring fiskerhusene er det den enkelte
husejer selv der holder opryddelig og slået græs.

7. Næste møde 22/6 2022 KL. 18
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