Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 2. marts 2015. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle er mødt.
2. Konstatering af fremmøde.
Alle er mødt.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 2. feb. 2015
Referat godkendt.
4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Ikke noget at bemærke.
5. Møde med Sejlklubben?
Der er ikke truffet nogen aftaler på nuværende tidspunkt
6. GF Sejlklubben 12. marts
SEN og FL deltager.
7. Status/plan, følger efter ”Egon”.
MZ har indhentet 2 tilbud på renovering af molerne. Det blev aftalt og vente med en
beslutning, indtil økonomien er endelig afklaret.
8. Løbende reparationsarbejde, Havnen, specielt Bro 1.
Bro arbejdet er færdigt. Der blev uddelt ros til MZ og KS, for et fint stykke arbejde.
9. Klimasikring af el-standere og brændstofanlæg.
Med hensyn til løsningen omkring el-stander. Er der udført nogle forsøg af MZ og KS.
Og her er der fundet frem til en brugbar løsning, med at trække en bilslange ned over
standeren m.v. Dette skal så gøres hvert efterår og fjernes til foråret. Så det bliver
spændende og se hvordan det virker.
10. Møde, konkurrenceforhold ift. Roskilde Havn og Havneselskabet
OEP, har i mellem tiden afsendt et godt brev til Kommunen. Gående på et møde med
Borgmesteren.
11. Status, arbejdsgrupperne.
SEN, gennemgik den ene gruppes projekt, og det samme gjorde MZ for det andet,
subleret af SB og KS. Der blev talt om fordele og bagdele ved de forskellige forslag.
Da der ikke kunne blive enighed om en beslutning. Blev det afgjort med en bestyrelses
afstemning. Der var et flertal for en hal, nede ved det eksisterende skur. Og
velfærdsfaciliteter i det eksisterende havnehus. Så projekterne op startes hurtigst muligt.
12. Status, JY
Er flyttet fra havnen.
13. GF, FLID 25. marts
MZ og KS, deltager.
14. Reklamer, legeplads, status
SEN, forsætter jagten på reklamer. Det ser lovende ud.
15. Isbod, Finn, indkaldelse til forhandling NA.
OEP og FL, har afholdt et møde. Som er gået godt. De var meget positive og er nu gået i
tænkeboks.
16. Indkaldelse og dagsorden, mødet 30. marts
SEN, indkalder til næste møde. Da OEP, er på ferie.

17. Eventuelt
KS, har undersøgt muligheder for eventuelt at kunne købe et brugt lydanlæg til vores
GF.
Mulighederne er der, også til en rimelig pris. Men vi venter med at tage en beslutning.
18. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
19.Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 18.
Referent Bent Torp - Sekretær

