
 Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 7. november 2022, kl. 18.00 

 

Referat 
1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd. 

2. Valg af referent. 

KL valgt 

3. Konstatering af fremmøde.  

Alle er mødt 

4. Referat, Bestyrelsesmødet 3. oktober 2022. 

Godkendt med ændring. 

5. Reparation af traveliften. 

Traveliften har været i stykker, men takket være en heroisk indsats af reparatøren kom den 

ud køre allerede efter 2 dage, og KS har fået indhentet det forsømte. 

6. Nye glideskinner, kloakpumper. 

De er blevet installeret. 

7. Generel status, havnedrift, vedligehold, optagning m.v. 

Alt er gået efter planen, med undtagelsen af nedbruddet på kranen. 

8. Løbende kontakt mellem Kim og NA. 

Det har og er en succes med de månedlige møder. 

9. Is-cafeen, status, ønsker om udvidelse m.v. kontraktgennemgang og afregningsmodel. 

Der bliver afholdt møde mellem OEP og FL fra havnen og Is-cafeen, hvor der bliver 

diskuteret den fremtidige model. 

10. Beredskabsgruppen, mødet torsdag den 6. oktober. 

Der var et stort fremmøde, til mødet hvor OEP holdt et fremragende foredrag om afkøling 

i vandet.  

11. Ønsker omkring budget m.v. for næste regnskabsperiode. 

12. Vurdering, nye el-standere og udtag. 

Der vurderes hvad vores behov er, og ud fra det vil vi forsøge at lægge en plan for 

optimering af vores el system. 

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

Gennemgået af CS.  

14. FLID, årsmøde den 29. november, deltagere. 

Fra vores havn deltager Ole, Kim, Frank og Charlotte. 

15. Andelshavers gentagne overtrædelser af Havnereglementet. 

Der tilgår et brev til andelshaver fra bestyrelsen. 

16. Julefrokost. 

CS har styr på det hele. 

17. Eventuelt. 

BS: der har været i Roskilde Fjord kredsen som BS har deltaget i, og orienteret bestyrelsen 

om. Der har været en brevveksling mellem Roskilde sejlklub og trafikstyrelsen, om nedluk 

af kronprins Frederiks bro næste år. Der etableres nye stenrev 3 forskellige steder i 

fjorden. ES er der en procedure omkring bortskaffelse af gammelt nødraketter.  

18. Politiske drøftelser i Bestyrelsen. 

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

    Havnefoged, havneassistent samt administrationschef deltager i punkt 1 til 17. 

Referant: 

Knud Lyngsie 

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. 


