Bestyrelsesmøde, mandag den 7. juni 2021. kl. 18.00
ENDELIG DAGSORDEN: og Referat
1. Mødested,
a. Søfryd
2. Valg af referent.
a. Finn Lyngsie
3. Konstatering af fremmøde.
a. Alle tilmeldte – Knud Lyngsie afbud
4. Referat, Bestyrelsesmødet 3. maj 2021.
a. Godkendt og lægges på hjemmesiden
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
a. Månedsrapport gennemset og godkendt.
6. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
a. General vedligehold samt isætning af både. Pga. asfaltering meget ”rodet” forår
7. Autocampere, tømning af spildevand.
a. Etablering af Facilitet til tømning af spildevand Bliver genoptaget snarest.
8. Status, asfaltering af syd-arealet.
a. Er færdigt, afstribning færdiggøres på onsdag 9.6.21. Udbygning af el-ledningsnettet
på sydsiden af havnen: Vi har modtaget nyt tilbud fra Alfa. Det gamle tilbud er fra
Egedal el. Det er vedtaget at vi går med tilbuddet fra Egedal idet, det er det mest
fremtidssikret og der ikke noget gravearbejde. Det er en smule dyre men teknisk
mere korrekt.
9. Håndtering og status af speciel debitorsag.
a. Det vedtages at havnen får kort den væk til destruktion jævnfør aftale med Debitor. .
10. Havnens IT-system og WiFi, udvikling.
a. Det er under con figurering og opsætning.
11. Status NA.
a. De kommer langsome i gang igen ellers ikke så mange nyheder.
12. Status, Is-cafe, specielt afløb og el-tilslutning.
a. Afløb er etableret, og der mangler lidt oprydning samt endelig tilslutning. Eltilslutning af kiosk er lavet. El-tilslutning af container bibeholdes som for nuværende
med en Bi-måler indsat.
13. Havnehytter, status.
a. Tages under punkt 14.
14. Generalforsamling tirsdag den 8. juni:
a. Slutantal tilmeldte
1. der er 27 tilmeldte.
b. Opdeling af lokale?
1. Klares af havnepersonale.
c. Gennemgang af drejebog.
1. Alle er klar på deres opgaver
d. Indhold af selve GF.
1. Er gennemgået og godkendt. Havnehytter vil blive gennemgået på GF.
15. Eventuelt.
a. Sejlløbet og grøn markering ved Lilleø blev diskuteret, og det tages op i
fjordudvalget.

16. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
17. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.
Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 15.
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