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

 

Referat: 
 

1. Valg af referent. 

KL er valgt 

2. Konstatering af fremmøde. 

Alle mødt (KSK dog lidt forsinket) 

3. Referat, Bestyrelsesmødet 1. februar 2021. 

Godkendt og sendt til webmaster 

4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v. 

Gennemgået ved MZ, svingende tal forklares ved bla. NA holder lukket. 

5. Løbende reparationsarbejde, Havnen. 

Der er lagt en plan af MZ og KS for prioritering af de ventende opgaver, 

6. Opmåling af resterende både før forårets søsætninger, plan og aftaler. 

De resterende både opmåles inde søsætning. 

7. Fakturaudsendelse og inddrivning, status, andelshavere og lejere. 

Alle andelshavere er sendt ud og næsten alle lejere er blevet kontaktet. 

8. Kreditgivning, lejere. 

Alle lejere får en faktura med en betalingsfrist på 14 dage. 

9. Håndtering af debitorsag. 

Vi har internt overvejet om der er procedure vi kan gøre bedre. 

10. Fremtidig debitorhåndtering. 

11. Opdatering og fremtidig ændring af hjemmesiden, tak til Kell Petersen. 

Bo har overtaget rollen som webmaster, og moderniseret sitet. Vi skylder Kell stor tak for 

hans mangeårige virke som webmaster. 

12. Havnens IT-system, udvikling. 

Det overvejes hvad vores fremtidige IT-strategi skal være. 

13. FLID, kollektiv forsikringsdækning ved brand? 

KSK har kontaktet vores forsikringsmægler om dette. 

14. JS, generalforsamling 18.3. 

OEP deltager 

15. Status NA. 

FL har løbende kontakt med NA 

16. Status, Is-cafe. 

Den bliver klar til åbning 31 marts 2021 

17. Håndtering af fremtidig aftaleindgåelse før søsætning. 

Udsendes til orientering for andelshavere sammen med nyhedsbrev. 

18. Havnehytter, status. 

Der undersøges om ny leverandør, da den tidligere ikke længere kan levere. KSK og BJ 

tager kontakt til en ny leverandør. 

19. Nyhedsbrev til andelshavere. 

Små rettelser indført. 

20. Eventuelt. 

Der arbejdes på en løsning som tilgodeser både sejlklub/kajakfolk og havnens øvrige 

brugere på havnens nordlige arealer. 

21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen. 



Udgår 

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

Udgår. 

 

    Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 20.  

 

 

Referent: 

Knud Lyngsie 

Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. 

 

 


