Bestyrelsesmøde, virtuelt, mandag den 12. april 2021. kl. 18.30

Referat
1. Valg af referent.
KL er valgt.
2. Konstatering af fremmøde.
Alle undtagen Morten er tilstede.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 1. marts 2021.
Godkendt med specificerende ændringer. Sendes til webmaster.
4. GF, hvornår?
Der er intet nyt, vi afventer covid status.
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Sendes af Morten til den øvrige bestyrelse.
6. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Kim arbejder videre med opholdsareal syd for restaurant. Diverse rep. på frostramte
vandhaner på broerne.
7. Autocampere, tømning af spildevand.
Vi afventer frostfrit vejr.
8. El-tilslutning, syd-arealet.
Der indhentes yderligere tilbud, og satses på udførelse af arbejdet ultimo september
måned.
9. Status, asfaltering af syd-arealet.
Der skal være ryddet på det sydlige areal 31/5 så vi kan komme i gang med asfalteringen
10. Betalingsstatus, andelshavere og lejere.
Der er stort set ingen udeståender fra andelshavere og lejere.
11. Håndtering og status af speciel debitorsag.
Sagen er endnu ikke afsluttet.
12. Havnens IT-system, udvikling.
Intet nyt.
13. FLID, kollektiv forsikringsdækning ved brand?
Forsikringen findes umiddelbart ikke endnu, men det undersøges om det kan oprettes. Der
foreligger et større registreringsarbejde hvis det skal udføres. Bestyrelsen skønner ikke på
nuværende tidspunkt at det er besværet værd.
14. FLID, GF 27.4.
Intet at bemærke.
15. JS, virtuel generalforsamling 18.3, aflyst
Intet at bemærke.
16. Status NA.
De er stadig lukket ned.
17. Status, Is-cafe, specielt afløb og el-tilslutning.
Der udestår nogen små opgaver som forventes løst hurtigst muligt.
18. Havnehytter, status.
Der arbejdes stadig på en løsning. Der er stadig en del udfordringer forbundet med løsning
af denne opgave.
19. Henvendelse, Roskilde Havn, ønske om fartreduktion på Fjorden.
Der er udarbejdet og sendt et svar til Roskilde Havn.
20. Eventuelt.
Det er blevet specificeret hvad der kræves af forsikring på den enkelte båd.

21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
Udgår
22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.
Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 21.

Referent:
Knud Lyngsie
Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A

