Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 5. september 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen AK, som har sendt afbud.
2. Konstatering af fremmøde.
Som ovenfor.
3. Referat, Bestyrelsesmødet, 4.6. 2016
Godkendt.
4. Sommerens forløb generelt
MZ, der har ikke været så mange gæster, men det må vi nok tilskrive vejret.
Men der er til gengæld gang i handlerne af andele, så det er da positivt.
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ, redegjorde for månedsrapporten. Der er stadig et større forbrug af vand og el.
Der holdes et vågent øje med dette problem.
6. Utæt vandrør.
Det har vist sig at et vandrør i jorden var sprunget. Dette er nu udbedret.
Der arbejdes videre, med en løsning på et alarmsystem.
7. Status, aftalen med Nordea (FL)
FL, De er hverken til at hugge eller stikke i, så der mistede vi en sponsor.
8. NA, ønske om udvidelse.
OEP, viste en skitse på en eventuel udvidelse af NA. Det blev besluttet at OEP, tager et
møde med NA, og fortæller om vores krav og retningslinjer for en eventuel udvidelse.
9. NA, rengøring, status, fremtid?.
Da der stadig er stor utilfredshed med rengøringen, i bad og toiletter, på trods af løfter
om en bedre rengøring. Blev vi enige om at stramme op om kravet. BT og SEN starter
med at skriver et brev.
10. Status, klagesagen over konkurrenceforvridning, afvisning fra Statsamtet.
OEP, fortalte om sagen. Det blev herefter besluttet ikke at gøre mere ved den.
OEP, vil dog tage et møde med. Evan Lønnerup.
11. JS, maling af container?
MZ, rykker.
12. JS, ”vild med vand”
JS, er tovholder.
13. JS, Sauna?
Afventer JS.
14. Arbejdsgruppen, asfaltering, beløb?
SEN fortalte at tilbuddene var gældende. Der indhentes et tilbud til.
15. Arbejdsgruppen, spunsvægge, beløb?
BT, afventer svar.
16. Forsikring, stigning af totalbeløbet? (SB)
SB, undersøger mulighederne for at indhente et nyt tilbud, på havnens forsikringer.
17. Løbende reparation og vedligeholdelse, plan
MZ, der bliver løbende udskiftet slanger på liften, ellers udføres der almindelig
vedligeholdelse af havnen. Der er hyret en entreprenør til at udlægge større sten på
molerne.

18. BBR, jordtanke m.v. (MZ)
MZ, fortalte at de nu var registreret.
19. Reklamer, legeplads, status. (SEN)
SEN, arbejder hårdt på sagen.
20. Hjemmesiden, status. (SEN)
SEN, havde aftalt, at vores nye Webmaster, Dan Jørgensen, kom og fortalte om arbejdet
og de muligheder der var. Bestyrelsen godkendte det fremlagte, og arbejdet gøres nu
færdigt. FL og Dan, taler sammen om det videre forløb.
21. Mødeplan, efterår, GF m.v. (især dec. + jan.+ julefrokost?)
Der afholdes møder den 1, mandag i okt., nov. og dec. Samt den 19, dec. Og 2, jan. Og
GF, den 10, jan 2017.
22. Eventuelt
Der afholdes julefrokost de 16, nov. SEN, aftaler nærmer.
23. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
24. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.
Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 22.

Referent Bent Torp - sekretær

