
Bestyrelsesmøde mandag den 6.2.2023 kl. 18.00 

 

  Referat 
 

1. Fællesspisning, Hotel Søfryd kl. 1800.       

2. Konstatering af fremmøde. 

Alle undtagen Ole og Frank er fremmødt     

3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 2.1.2023.  

Godkendt uden anmærkninger    

4. Godkendelse af referat, GF den 10.1.2023. 

Referatet sendes til underskrift. 

5. GF-referat skal efter godkendelse af dirigent videresendes til bank, erhvervsstyrelse m.v. 

Dette varetages af Charlotte 

6. Konstituering af Bestyrelsen. 

Den nuværende konstituering fortsætter uændret. 

7. Forretningsorden, Bestyrelsen, underskrives. 

Charlotte sørger for det videre forløb 

8. Mødeplan, foråret.  

6/3 3/4 8/5 12/6 

9. Ny trappe, status. 

Det er blevet undersøgt om det er muligt at etablere en trappe med udgangspunkt fra 

Finnjollevej, og det er det ikke. Der bliver etableret en samme sted som før og der bliver 

lavet en arbejdsplatform til pumpestationen. 

10. Trappe og hyggeplateau, aftale med Fors. 

Behandlet under punkt 9 

11. Ulovlige el-tilslutninger til både, status.  

Der holdes stadig et vågent øje med dette.                      

12. Tilbud på el-standere. 

Der er ikke noget nyt til dette punkt. 

13. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  

Fokus har været på bortskafning af den gamle trappe. Der er i forbindelse med lån af 

gravemaskine blevet udført flere anlægsarbejder på havnen, især i den sydlige del. Der 

mangler stadig et par reservedele til kranen inden den er køreklar.    

14. Møde, Øresundskredsen, Sundby Sejl den 9. marts 

Fra jyllinge deltager Frank, Kim, Charlotte, og Ole    

15. Kursus i Sikker Havn, m.v. 

Det undersøges om vi kan etablere et kursus til bredskabsgruppen omhandlende redning af 

personer som er faldet i vandet.   

16. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v. 

Gennemgået af Charlotte      

17. Udskrivning af fakturaer.  

Alle er blevet faktureret. Der er desværre et par dubiøse debitorer.     

18. Eventuelt 

Ingen bemærkninger til dette punkt 

19. Politiske drøftelser i Bestyrelsen 

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

 



 

     Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-18. 

 

 

 

 

Referent: 

 

 

 

Knud Lyngsie 

Jyllinge lystbådehavn A.M.B.A 


