
 

 Referent d. 2/8 2022 BJN  

 

 

Referat Bestyrelsesmøde 2. august 2022 kl. 18.00 

 
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: IN 

  

1. Godkendelse af dagsorden:  

Rund sendt og godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

Rund sendt og godkendt 

3. Ordstyrer:  

JBS 

4. Referent:  

BJN 

5. Bestyrelsen: 

* Advokat sager: 

- 1 sag – 20/9 retssag! 

-> Forvent tlf. møde snarest med Henrik Frandsen 

- >sag 2 + 3 – januar 2023 

-> sag 4 – April 2023 

 

- First forsikring – Forsikringsmægler Niels Schiellerup. Bestyrelsens 

ansvarsforsikring dækker i dømt evt. erstatning til de 4 sagsøger. Ikke 

friprocces!  

 

- Brændt båd status?  

-> i proces og snart fjernet  

 

- Kutteren afhændet og betingelse ude af Egense Sejlklubs havn før 15/8-

22 – status? 

-> JBS har haft kontakt og kontakter igen for status – Afsejler ifølge ny 

kutterejer inden 15/8 2022. 

 

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

-> Desværre ikke stor tilslutning. 

-> Der er mange gratis koncert omkring ES samme dag og weekend, samt 

næste weekend.  
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-> underskud pålydende 3827 kr. 

-> Bestyrelsen talte om: Tror det er nemmere at samle folk til betalings 

arrangementer oktober eller november. Evt. Irsk aften med rom 

smagning og musik.  

-> Dokkedal dage – Egense Sejlklub ophører med at være en del af denne 

forening med udgang af denne sæson. 

 

-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?  

➔ JELA + JBS-bager 

➔ Øl på fad + glas CBH 25 kr./0,4 l  

➔ Øl 15 kr. + Vand 10 kr. + vin 0,33 l 35 kr. pr. fl.  

➔ Egense Friskole Parkering? Ja 20 kr. pr. bil. Mobil Pay 70702 

- Medlemsparkering? Alle betaler efter kl. 9 

- Frivillige fra Egense Friskole 8-10 kommer.  

- Autocamper er biler og efter kl. 15 kan de anvises plads for natten  

- EVT. parkering på redningsvejen (fra asfaltvej og indtil porten) 

anmeldelse til politiet 

➔ Mou kanon laug med affyring 

- Område og afspærring kl. 14-16  

 

- Fiskekonkurrence 28/8 kl. 8-15 

-> som vi har gjort før 

  

* Havneudvalg - opgaver: 

 

- Oprydning i gang – stativer uden navn – auktion?  

Status på auktionsdagen = 13 effekter, 11 solgt.  

 

* fiskerhus nr. 24 – Auktion pga. restance eksklusion 2022? Hvornår?  

-> Den 28/8 Online fra nu indtil d. kl. 15 og herefter fysisk auktion kl. 16 -

> JBS-auktionarius. 

 

* optaget Motorbåd er der betalt restance for og den afhentes snarest. 

- Om den ikke er fjernet efter 1/9-22 spørges der om planen! 

 

* Ophold i fiskerhus/overnatning? Havnefogederne spørger om ok?  

- Forsikringsmægler spørges ind til regler for overnatning i fiskerhus 

- Fiskerhusejere får en mail med svar resultat fra forsikringen.  
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* Havnefogederne spørger om:  

Parkering af biler længere varende ved fiskerhusene. 

- Vedtaget at: Skilte med ærindekørsel tilladt, CBH kontakter Tarpline. 

Tekstforslag: 

Området omkring fiskerhusene. Der henstilles til at holder brandvejene 

fri for køretøjer og andet, der spærre redningsveje. Af og på læsning 

tilladt 

 

- Blå tønder ”afspærring” foran honnørkajen for sikkerhed og ingen 

parkering! 

- CBH og JELA 

 

 *Tryg Fonden redningsstiger ankommet/ opsætning? 

- JELA – BJN sender TRYGFONDEN vejledning og godkendelse af 

opsætningen 

 

- Tursejler bøjer? 

- JELA ansvar. JBS hjælper med løft. 

 

 

- Legepladsen? 

- JBS + JELA tager et overblik over de sidste projekter. 

 

* Børneklub: 

- Fortsætter hver torsdag kl. 16.30-19.00 

 

- Økonomi ES  

*konti gennemgang 

- Konti gennemgået og der holdes stadig lav spare profil. 

 

Regnskab: status gennemgået og up to date pr. medio september. 

Moms igen  
Halvårsfrister for moms for 2021/22 

Afregningsperiode Indberetnings- og betalingsfrist 

  

1. januar - 30. juni 2022 1. september 2022 

1. juli - 31. december 2022 1. marts 2023 

 

Behøver BJN hjælp til regnskab og bogføring siger hun til. 
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Kørsel for Egense Sejlklub, skal medlemmer have kørselsgodtgørelse for den 

opgave? 

- Nej ikke nu, I 2015 blev det vedtaget at ingen kørsel ind for Aalborg 

kommune – og ellers skal det tages som punkt på OGF. 

 

6. EVT. 

- Jolle forespørgsel fra Egense. Ja træjolle bortgives  

- 13/8 JLL medlemsspisning i klubhuset 

 

 

7. Næste møde 13/9 2022 KL. 18 i ES hos CBH  

 

 

BJN-ferie uge 32-33-34 – kontoret lukket opgavefordeling er delt ud til 

øvrige i Bestyrelsen. 

 

 

 


