
Referat af bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 12. marts 2018. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien. 
Ole OEP, Svend Erik SEN, Knud KL, Morten MZ, Kristian KRS & Tina TLL deltog

2. Gensidig præsentation af Bestyrelsesmedlemmer og Kristian.
Kort præsentation.

3. Valg af referent
TLL valgt. 

4. Konstatering af fremmøde. 
Alle fremmødt, SB, KS og FL havde meldt afbud.

5. Referat, Bestyrelsesmødet 5. februar 2018.
Referat godkendt.

6. Arbejdsgruppen, status.
MZ og SEN indkalder den endelige Arbejdsgruppe. De vælger hvilke forslag man vil 
arbejde videre på.

7. GF, Sejlklubben, 14. marts.
Ingen har desværre mulighed for at deltage.

8. GF, FLID, 22. marts.
MZ, OEP og KS deltager. MZ melder alle til.

9. Status, evt. forhøjelse af el-standere.
Efter at have gennemgået de indhentede tilbud, er konklusionen, at det ikke 
rentabelt at forhøje el-standerne. Vi lever med det vi har. I stedet rekvirerer MZ en 
elektriker til at ”genskabe” el-standerne.

10. Status, skift af forsikringsselskab.
Forsikringen er nu på plads. De forskellige forsikringer overgår løbende til First.

11. Autocampere.
Vi har informeret kommunen. Vi etablerer 10 pladser. Politiet kommer i næste uge 
og informerer om hvordan skiltningen skal være.

12. Roskilde kommune, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Formanden for Flid Jesper, holder kommunen til ilden, vedrørende den dispensation 
der skal søges inden juni måned.

13. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Orientering.

14. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Bro 3 mangler stadig lidt, isen har været en udfordring. Derefter har El-standerne og 
Autocamperne højeste prioritet.

15. Fakturaudsendelse, status.
Orientering.

16. Eventuelt.
Endnu ikke nye sponsorer til legepladsen. 
Yderligere 2 par får lov til at bo i deres båd.
Is aftale med Ny Asien er på plads.
MZ melder afbud til næste møde.
Snak om Rød/Grøn skiltning.
Ved overnatning i Frihavn, vil medlemmer masimalt blive opkrævet en miljøafgift på 
25 kr. 



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

    Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 16.    

   Referent Tina Lund Leadbetter, sekretær.


