
Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 7. september 2020. kl. 18.00

Referat:

1. Fælles havnevandring kl. 1700.                 
2. Fællesspisning kl. 18.00 på Havnekontoret.
3. Valg af referent

KL er valgt
4. Konstatering af fremmøde. 

Alle fremmødt pånær kasserer FL
5. Referat, Bestyrelsesmødet 8. juni 2020.  

Godkendt og sendes til webmaster.    KL
6. Forårets og sommerens forløb. MZ

Foråret har været præget af det kaos som Covid 19 medførte, det er dog lykkedes at få 
forretningen til at køre for andelshaverne. Der er pres på pladserne i øjeblikket. Vi har ikke 
helt nået de ting som var planlagt, bla. Har vi ikke nået helt ud i hjørnerne med vedligehold 
af havnen. Dog har vi nået det som var nødvendigt for havnens drift.

7. Omsætning af andele samt udlejning af pladser MZ
Der er omsat ca. 50 pladser, alle pladser er udlejet PT.

8. Opmåling af resterende både MZ
Der mangler stadig nogle både, deriblandt en del nye.

9. Autocampere, status MZ
Der har været en god besøgsrate, til trods for Covid 19.

10. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v. MZ
Gennemgået ved MZ

11. Mødet ang. 15. juni. OEP
Nye forretningsmuligheder for havnen undersøges.

12. Beredskabsgruppen, mødet, 19. juni. KSK
De indsamlede erfaringer samles og kommer til at danne grundlag for en egentlig 
drejebog.Nyt møde vil blive afholdt i efteråret.

13. Arbejdsgruppen ang. havnehytter, 18.9.20 KSK
KSK og BJ afholder mødet. 

14. Breddemarkering på pladserne. MZ
Der arbejdes stadig på en varig løsning.

15. WiFi.
Der arbejdes på en større spredning til gavn for havnens personale.  BS

16. Individuel jordforbindelse på broerne. 
Arbejdet mangler et par målinger    BS

17. Skadedyrsbekæmpelse. 
Kommunen er orienteret, og har påbegyndt en opsættelse af fælder.  MZ

18. Løbende reparationsarbejde, Havnen og Sejlklubben.
Der arbejdes på etablering af broer for sejlklubben. Der skal byttes rundt på nogen pæle.
Kranen er gennemgået og flere slanger skiftet.                                                                 MZ

19. Udvidet sekretariatshjælp, status.
Der er sat stillingsopslag op, så vi kan finde en afløser for den tidligere medhjælper     MZ 

20. Rengøring af Havnehus og offentligt toilet. 



Der er lavet en ny aftale med NA.                                                                  MZ

21. Ny brændstofstander, GTL-diesel samt nyt afregningsmodul. 
Anlægget er taget i brug, med små tilpasninger som udestår.  MZ

22. Plan for økonomi, fremlæggelse for GF samt udførsel, især asfaltering:
Punktet udsættes til næste møde da kasserer er fraværende.  FL

23. Eventuelt.
Julefrokost for bestyrelsen afholdes 27/11. GPDR tages på som punkt igen. 

24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.                                         OEP/FL

    Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 23.
    

Referant:

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A


