
Bestyrelsesmøde, virtuelt, mandag den 1. februar 2021. kl. 18.30 

 

Referat 
1. Konstatering af fremmøde.  

Alle fremmødt på nær Henrik Marcussen 

2. Referat, Bestyrelsesmødet 4. jan. 2021? 

Sendes til webmaster med rettelser. 

3. Bestyrelsens mødeplan 2021. 

Vi fortsætter 1. mandag i måneden indtil videre 

4. Status, bogholder samt kontormedhjælp. 

Charlotte fortsætter hos os på samme vilkår som hidtil. Vores kontorhjælp Anne fortsætter 

også på samme vilkår som hidtil. 

5. Indsende undtagelseserklæring til E&S/Skat. 

Det gøres snarest muligt 

6. Indsende regnskab til Bank. 

Gøres også med det samme. 

7. Opmåling af resterende både? 

De resterende både kontaktes medio marts med henblik på opmåling. 

8. Fakturaudsendelse, status. 

Kører efter planen. Andelshavere er udsendt. Lejere sendes ultimo februar. 

9. Opdatering af hjemmesiden, nye takster. 

Er sendt til webmaster. 

10. Covid-19 situationen, status, GF mv.? 

Vi fortsætter som hidtil indtil covid 19 situationen, gør det muligt at afholde GF. 

11. Økonomisk månedsrapport. 

Gennemgået af MZ 

12. Løbende reparationsarbejde, Havnen. 

Der pågår løbende forskellige arbejder på havnen. 

13. Frostsprængte rør, udbedringer og reparation. 

Stophaner er blevet udskiftet af vores VVS´er. Vi holder øje med vores dræn fra skrænten, 

om der på sigt skal laves noget der. 

14. Havneskure, status. 

Der arbejdes videre med at finde en leverandør. 

15. Wi-Fi på hele havneområdet. 

Der er blevet flyttet rundt på vores router, og der er anskaffet et par nye sendere. 

16. Tyverier af trailerbåde. 

Der har været flere tyverier af trailerbåde, en er fundet igen. 

Vores skruestik ved mastepladsen er også blevet fjernet. 

17. Is-Cafeen. 

Der har været et interview i en af vores aviser. De forventer at holde tidsplanen i forhold 

til åbning mm. 

18. Eventuelt. 

Vores hjemmeside har været hacket. Der overvejes en ny løsning. Der er et ønske om 

opdeling af strømmen til den sydlige ende af havnen. 

19. Politiske drøftelser i Bestyrelsen. 

20. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. 

 



    Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 18. 

 

Referent 

Knud Lyngsie 

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A 


