Referat Bestyrelsesmøde 13. september 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/BJN
4. Referent:
BJN
5. Bestyrelsen:
* Advokat sager:
- Sag 1 – 20/9-22 kl. 9.00 retssag i Retten Aalborg
-> ES vidner JBS JLL BJN
-> Retssagen er åben for tilhører
- Sag 2 + 3 – januar 2023
- Sag 4 – April 2023
Status kutter:
- 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 3/8 2022 kl. 11!!
-> Ny ejer af kutteren er syg og tilsendes faktura på gæstesejler leje
ugentlig. Og har afregnet en del af fremsendte fakturaer.
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Status sæson:
Havnefogeder: JLL takker og forhører og fortsættelse til 2023
Tømning af skraldespande på havnen: OBS det er alle medlemmer der
tømmer affald i fællesskab.
Container: reguleres i antal løbende.
Autocamper P i vinter: der udarbejdes kort med reservations plads til AC
og plan for båd placering.
Redningsstiger:
*Tryg Fonden redningsstiger ankommet/ opsætning?
- JELA – BJN sender TRYGFONDEN vejledning og godkendelse af
opsætningen
Tursejler bøje:
- Tursejler bøjer?
- JELA ansvar. JBS hjælper med løft.
Status økonomi:
- Gennemgået
Gentegning af el aftale – Norlys
- Mail sendt
Børneklub:
- Fortsætter hver torsdag kl. 16.30-19.00
Aktivitetskalender:
- AOF Kurser i efterår:
* D-dag foredrag 26/9 kl. 19-21.30
* El ombord kursus 26/10 kl. 19-20.30
* VHF/SRC-kursus weekend 5. & 6/11 kl. 9-15
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- Fiskeridag efterår 15/10 kl. 8-14
- Spis sammen fortsætter næste dato er 15/10 kl. 18
- Fælles medlems hygge tirsdage i ulige uger kl. 19-21.30 fortsætter

Ansøgninger / sponsorater:
- Der søges de fonde der ikke kræver egen andel
Skilte fiskerhusene:
Udsat bestilling af og der opfordres til god klubånd og dialog om ikke at
parkere ved/imellem fiskerhusene, men kun af- og pålæsning. Hold
brandveje tilgængelig.
Masteskur 24/9 kl. 9 oprydning
- Hjælp søges gerne med trailer tilmelding og spørgsmål Hans Leth
- Og alt hvad der ikke er navn på, lægges ud og er der ikke navn på
inden 29/10 kl. 12 – sælges det på auktion den dato
6. EVT.
- JLL: terrasse maling må der skiftes farve til koksgrå - JA
- Opslag om at renovere terrasse mod øst.
- Arbejdsdag: 8/10 oprydning på havnen.

7. Næste møde 27/10 2022 KL. 18
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