
Referat af bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 7. maj 2018. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Søfryd.
Ole OEP,  Knud KL, Finn FL; Kristian KRS, Søren SB & Tina TLL deltog

2. Valg af referent
TLL valgt. 

3. Konstatering af fremmøde.
Alle fremmødt, Sven-Erik SEN og Kim KS havde meldt afbud.

4. Referat, Bestyrelsesmødet 9. april 2018.
Referat godkendt.

5. Arbejdsgruppen, status, herunder foreløbigt referat.
Positiv respons fra bestyrelsens side. Enkelte af aktiviteterne er allerede igangsat fra 
bestyrelsens side.

6. Sponsoraftaler, legepladsen.
Ingen sponsoraftaler endnu.

7. Standerhejsning, JS, lørdag den 28. april, referat.
Rigtig fin tilslutning, - dejligt at se!

8. Møde med JS, mandag den 14. maj.
Mødet flyttes til den 28. maj.

9. Blomsterkasser og udsmykning.
Fint.

10. Vild med vand, fredag den 8. juni?
Det er den 9. juni, flere vil lægge både til kaj.

11. Refusion af vand- og elafgift.
Finn vil forhøre sig hos skat. Processen kører - men vi kender ikke den endelige 
besparelse.

12. Indbrud i Havnehuset, status.
Reparation pågår.

13. Autocampere, status.
Venter på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

14. Roskilde kommune, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, status.
Jesper fra FLID må kontakte kommunen igen. Punktet er ikke på kommunens 
dagsorden den 9. maj. 

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

16. Opgørelsestidspunkt for afspadsering?
Det nuværende opgørelsestidspunkt er sat på stand by. MZ og KS styrer selv i en 
prøveperiode over/undertid uden max/min.

17. Ny opmålingsmetode for båd-areal, ”kassemål”?
MZ udarbejder forslag til hvordan bådene i havnen kan ”kassemåles” (hvad der 
måles med på bådene).

18. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Hive pæle op i midterbassin og sydsiden af bro 3. Der skal laves nye bredere pladser. 
Ramslaget er under processen blevet repareret, hvilket i en periode har 
besværliggjort processen. 



19. Mødeplan for efteråret.
3. september, 1. oktober, 5. november og 3. december.

20. Eventuelt.
Vi har alle fået brev fra erhvervsstyrelsen - indholdet drøftes.
Vi har som andelshavere i ”OK” (Benzin) fået udbetalt ca. 4.500 kr. 

21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

    Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 20.

   Referent Tina Lund Leadbetter, sekretær.

    


