
Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 3, april 2017. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog.

2. Konstatering af fremmøde.
Alle deltog. 

3. Referat, Bestyrelsesmødet 6. marts 2017
Referat godkendt.

4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ, redegjorde for Månedsrapporten.

               Der er ikke sket noget nævneværdigt. Det ser fint ud.
5. Forårets kontortider samt søsætninger.

Der er nye kontortider, som vil blive lagt på hjemmesiden. Ellers er isætningen af både 
så småt begyndt.

6. Status, spunsvæg - og asfaltarbejde.
Begge arbejder er nu udført. Og nu mangler bare en afleveringsforretning.
Men ellers, ser arbejdet ud til at være godt udført.  

7. Forsikring, udbedring, af belægning ved bedding.
SB, giver forsikringen besked på at arbejdet er udført.

8. Løbende reparationsarbejde, Havnen
Der er udskiftet slanger på liften, vandhaner er klargjort, el stander er monteret, og 
isætning af både er påbegyndt 

9. Mark sten til ydermoler, tilbud.
MZ, der er lavet nogle aftaler, hvor stenene kan afhentes gratis, nogle vil blive afhentet  
i denne uge.

10. Status, hjemmesiden.
FL, og SEN, tager sig af det. Der mangler en oprydning på siden.

11. Status, FLID, indlæg, GF 28. marts Fredericia.
OEP, holdt et foredrag med diverse fotos. Som fortalte om vores beredskabsplan, samt 
om, hvordan vi havde klaret stormen ”Bodil”. Det var et godt indlæg. Og ellers var det  
som sædvanligt, et godt møde.   

12. Sejlklubben, GF, 28. marts
OEP, det ser ud til, at de har er en del problemer, som skal løses

13. Sejlklubben, fællesmøde 25. april, indhold.
Mødet afholdes kl.18.00. 

14. Sejlklubben, Vild med Vand, 10. juni, vor deltagelse.
 Er der nogen som kunne deltage, med nogle forslag, høre vi det meget gerne. Det  
kunne være at. Nogen ville holde åben båd, sejl og motorbåd. Eventuel henvendelse til  
Havnekontoret. MZ, kontakter NA, med forslag om at holde tidligere åben.  



15. Sponsoraftaler, Legepladsen?
SEN, det er svært. De fleste siger det er for dyrt. Vi vil nu afsende en faktura på de 
aftaler vi har. Og herefter vil vi tage en beslutning, om prisen skal sættes ned. 

16. Eventuelt.
MZ, den 16, juni kommer der et større cykelløb, omkring havnen. Der er nu mulighed 
for at købe gas i havnens kontortid.

17. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
18. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

          Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 16.

          Referent Bent Torp - sekretær
    


