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Referat Bestyrelsesmøde 22. juni 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: Jørn Baag Simonsen/ JBS; Ivan Nielsen 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: 

* Advokat sager 

- Den brændte båd kan bortskaffes efter 15/6-22: 

-> oprydning af stativ P-pladsen, her er gjort klar til at 

nedbrydning og bortskaffelse båden. 

- Kutteren – status bud er der rigtig mange henvendelser, men 

desværre ingen relevante seriøse endnu.  

 

* program til/forplejning & telt? 

-  23/6 Sct. Hans kl. 17 Børn kl. 20 båltaler Bjarne Jensen 

-> forplejning er is/øl/vand/vin/kaffe 

-> opstilling talerstol og højtaler/mikrofon? 

 

- 25/6 Sommerfiskeri kl. 8 – 14 – tilmeldinger savner 3 der vil 

tage nogen med – er fundet. 

-> som det plejer med rundstykker og suppe. 
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- 25/6 kl. 15 / Medlemsfest kl. 18 gris på grill. 

-> sidste tilmelding 23/6 

-> kaffe og hygge fra kl. 15 for alle 

 

-29/7 Musik langs kysten – Dokkedal dage/ Egense Sejlklub? 

*123festmusik.dk lagt ud til en pris på maks. 6000 kr. 50-150 

deltager billetpris på? sidst solgte vi billetter til 50 kr. pr. pers. 

Og mad bestilt og leveret portions anrettet fra lokal. 

-> https://www.123festmusik.dk/panduro  

-> Havnens Fisk Ø. Hurup Mad levering 

 

-7/8 Tall Ship Race udsejling 

➔ Havnens Fisk Ø. Hurup salg af mad? Kommer kl. 10 

➔ ES-salg af øl/vand/vin/is/kaffe/kage? OK 

➔ Egense Friskole Parkering? Ja Anette Egense Friskole/ 20 kr. 

Mobil Pay 70702 

- Medlemsparkering? Efter kl. 9 er det besluttet at alle 

betaler for Parkering. Parkerings kort udarbejdes til 

tovholder fra Friskolen. 

 

* Havneudvalg - opgaver: 

- Oprydning i gang – stativer uden navn – auktion? 

-> Auktion på de effekter der ikke er navn på 16/7 kl. 10 lørdag 

- Blå tønder ”afspærring” foran honnørkajen for sikkerhed og 

ingen parkering! 

-> Snarest. 

- Tursejler bøjer? 

-> JLL har trukket den bortdrevet bøje ind. Bøjen sættes ny 

kæde på. Og begge bøjer skal sejle ud på positioner. 

 

* Børneklub: 

- Fortsætter hver torsdag kl. 16.30-19.00 

-Maritim B/U sommerarrangementer hver onsdag i 

sommerferien kl. 10-12 

 

https://www.123festmusik.dk/panduro
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*Shelters indviet -> hvad så nu?  

Kun for medlemmer?  

Udlejning på shelter.dk?  

og til hvilken pris? (20-100 kr.) 

-> Er for alle gratis resten af 2022. 

Reklamer på shelter sider 

 

*Beach Life pakke tildelt – forslag til opbevaring og udlån? 

- indmeldt i DRSF det er gratis indtil 1/1 2025 og ingen binding! 

 

*Flügger tilmeldt rabat / tilskuds ordning: medlemmer 20 % på 

køb og 5 % til klubben ved årlig udbetaling 

 

*Gensidig liggeaftale Hals-Mou-Egense til godkendelse? 

-> Godkendt 

 

*Jernhandler kommer 24/6 kl. 10.  

-> Aftalt af JLL 

 

*Tryg Fonden redningsstiger kommer 24/6. 

 

- Økonomi ES  

*konti gennemgang 

- Konti gennemgået 

 

 

6. EVT. 

- Løse emner ...! 

 

7. Bestyrelsen sommerferie juli.  

Næste møde 2/8 2022 KL. 18 

 

OBS. BJN-ferie uge 32-33-34 – kontoret lukket 

 

 

 


