
Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den8. juni 2020. kl. 18.00

Referat

1. Fællesspisning og møde kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent. 

KL er valgt.
3. Konstatering af fremmøde. 

Alle er mødt.
4. Referat, Bestyrelsesmødet 2. marts 2020.

Godkendt og sendt.
5. Mødeplan, efteråret.

Første møde 07092020 derefter 1. mandag i måneden
6. Aktuel status, søsætninger og følger af Covid-19 situationen og Havnen.

Der har trods de udfordrerne tilstande, været en god og meget forstående stemning. Ca. 
90% af de som normalt skal søsættes er søsat.

7. Rengøring, toiletter, NA.
Der er efter en dialog med NA kommet styr på rengøringen af toiletterne. Badene er stadig 
lukkede. De vil blive åbnet med skiltning omkring rengøring.

8. Løbende opgaver, status:
a. Arbejdsgruppen mhp havneskure.

Denne har været Coronaramt, der vil når det er muligt blive afholdt nyt møde. KSK
b. Breddemarkering på pladser.

Udestår. 
c. Etablering af nyt dieselsystem/tankanlæg, GTL, betalingsautomat.

Der er kommet en udfordring omkring vores kortlæser, som også skal skiftes. Dette 
fordyre processen en del. Det er dog stadig muligt at få etableret systemet. Der er 
også en del ”Corona” ventetid på en del af udstyret.

d. Den nye højvandsbarriere, status.
Det er blevet leveret, og vi er klar til næste stormflod.

e. Beredskabsgruppen, prøveopsætning af barriere.
Der afholdes et demonstrationsmøde 19 juni 2020.

f. Individuel jordforbindelse på broerne?
Udestår.

g. Officiel Wi-Fi, besked til andelshavere og gæster.
Det er muligt at få oplyst koden til havnens Wi-fi på havnekontoret.

h. Opfølgning, GDPR.
FL og KL forsætter opdatering.

i. Status, ændrede brotider.
Der er intet nyt, ej heller i Fjordkredsen. Indtil videre fortsætter de oprindelige tider.

9. FLID, Generalforsamling m.v. 12. marts, Vingsted, udsat.
10. Øresundskredsen, møde Rungsted Havn, 5. marts, referat.

KS og OEP deltog i et godt tilrettelagt møde.
11. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.

Gennemgået ved MZ.
12. Nyt, tilrettet budget.

FL præsenterer et nyt budget, tilrettet de nye tal for etablering af ny betalingsstander.



13. Ishus fra næste sæson?
FL er i kontakt med nogen som kunne have interesse i at lave et Ishus på havnen

14. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Der er et par udestående punkter. 

15. Opmåling af resterende både.
Der mangler stadig nogen

16. JS, Generalforsamling den 12. marts, udsat.
17. JS, Standerhejsning den 25. april, via nettet.
18. Vild med Vand den 13. juni, udsat.
19. Fælles tur rundt på Havnen?

Næste møde 07092020 starter klokken 17:00
20. Eventuelt.

Det undersøges om der kan laves automatisk tankning. 
21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

    Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 20.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A


