
                        Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 4. september 2017 KL. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen MZ og FL, som har sendt afbud.

2. Referent.
Bent Torp

3. Konstatering af fremmøde.
Som post 1. 

4. Referat, Bestyrelsesmødet 12. juni 2017
Referat godkendt.

5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
KS, redegjorde så godt han kunne. Men der vil blive udsendt en mail, når MS, er  
tilbage.

6. Møde med Chen, Ny Asien kl. 1900.
Mødet forløb godt. Chen fik afløb for hans frustration over alt det. De skulle betale for,  
men efter at havde fået en forklaring på hvordan det hang sammen, skiltes vi i alt  
fredsommelig hed. Og de fik mulighed for at stille en ekstra contæner op nede i gården,  
da De mangler opbevaringsplads. 

7. Status, sommerens forløb.
KS, der har været en del sejler i løbet af sommeren. Og det nye gassalg går fint. Så det  
kan vi så glæde os over.

8. Status, løbende reparationsarbejde.
Der er slået en del nye pæle. Og i den sydlige ende af havnen er der fjernet en del buske  
og Krat m.m. Så det er blevet nydeligt, at se på. 

9. Sten på ydermolerne
KS, der er ca. 60 tons på lager som skal udlægges. Og ellers er der aftaler med nogle 
landmænd, hvor vi yderligere kan afhente sten. 

10. Referat, Havnens dag, den 10. juni.
Der kom en del mennesker, men den store tilstrømning udeblev. Så gik det noget bedre 
med Sejlklubben, hvor der var større interesse, for de forskellige aktiviteter. 

11. Reklamer, legeplads, status.
SEN, ikke noget nyt men der arbejdes med sagen. 

12. Eventuelt
FLID. Afholder Efterårsseminar med Havnemesse den 23. november.
OEP, SEN, KS og MZ, deltager.
I referat, fra den 2. maj 2016, afviser vi at give NA, tilladelse til at sælge is, der står  
ikke, yderligere noget omkring dette emne. Men jeg mener og kunne huske, at vi skulle  
skrive et brev, hvor vi gav dem en midlertidig tilladelse uden omkostninger. Da vi ikke 
ville gøre mere ved sagen. Men brevet mangler. De er da ikke bare begyndt at sælge is  
uden vores tilladelse. 
Der afholdes julefrokost den 25. november. Mødestedet er busholdepladsen ved Centret.
Kl. 17.30 

13. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
14. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.m.                                    



Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 12.

         
         Referent Bent Torp-Sekretær

                                                                      


