
Bestyrelsesmøde mandag den 7.2.2022 kl. 18.00 
 

  Referat 
 

1. Fællesspisning, Hotel Søfryd kl. 1800.       
2. Konstatering af fremmøde.  

Alle er mødt inkl. Ny havneassistent.     
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 3.1.2022.  

Godkendt, sættes på hjemmeside.    
4. Generel status, Covid-19 situationen.  

Vi nærmer os en normal tilstand     
5. Planlægning af ordinær generalforsamling.   

Vi planlægger afholdelse af GF 1. marts 2022    
6. Udsendelse af mail med invitation, opslag og hjemmeside.    

Charlotte, Ole og Bo er på sagen 
7. Afsked, havnefogedassistent, Søren Helbæk.  
8. Ny havnefogedassistent, Niclas Rask, velkomst   

Er kommet godt fra start. 
9. Ulovlige el-tilslutninger til både, ekstraordinært stort strømforbrug,  

Øget fokus på diverse forbrugere, skal hjælpe os med at finde unormalt forbrug.              
10. Status, skader på beddingen, rapport fra Sweco, plan for reparationsarbejde  

Vi afventer tilbud fra entreprenører og træffer den endelige beslutning på næste 
bestyrelsesmøde. 

11. Status, opgraderet el-tilslutning, syd området.  
Elarbejdet er tilendebragt. Det visuelle afsluttes medio 2022     

12. Status, renovering af NA.   
VVS-arbejdet er afsluttet. Der mangler maling og murerarbejde.     

13. Møde med bisidder, Susan Grønberg for NA, tid? Sted? 
Der er ikke aftalt nyt møde.                  

14. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
Orientering ved Havnefoged Kim      

15. Træfældning og beskæring, syd-skråningen.   
Orientering ved Kim      

16. Ny samarbejdsaftale med JS.   
OEP arbejder på en aftale     

17. Is-cafeen, status på året, møde aftales, dato?  
Der aftales et snarligt møde FL        

18. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.   
Gennemgået ved økonomiansvarlig Charlotte     

19. Udskrivning af fakturaer.  
Alt er gået efter planen, og alt er sendt ud til andelshaverne 

20. Status, stormfloden, Malik, Beredskabsgruppen, lørdag den 29. jan.  
Alt gik efter planen, og beredskabsgruppen performede langt over forventning. 

         21. Der er via Flid oprettet lokale møder hvor CS og KS deltager. 
22. Eventuelt. 
21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen 
22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. 



 
 
     Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-21. 
 
 
 

Referent: 
 

Knud Lyngsie 
 

Jyllinge lystbådehavn A.M.B.A 


