Referat af bestyrelsesmøde 6/11-2017

Til stede: Søren Møller, Bo Nielsen, John Lyggaard, Mogens Hansen, Kjeld Truedsson,
Malene Wilken
AKTIONER FRA SIDSTE MØDE
•
•
•
•

•

•

Mobile Pay løsning etableret, der bliver sat et nyt skilt op, med det nummer der
skal bruges når man ønsker at betale med Mobile Pay My Shop.
Shelter – intet nyt, vi afventer Farvandsdirektoratet.
Stik til Autocampere er etableret.
Der er kommet en indsigelse til havnen i forbindelse til planerne om etablering
af en badebro.
Bestyrelsen tager kontakt til indsigeren, og ser om det er muligt at finde en
mindelig løsning.
Vild med vand. Hørby Bådelaug deltager i 2018.
Der er arrangeret en workshop i midten af november, hvor Bådelauget
deltager.
Familiemedlemskaber – JL kommer med et oplæg.

DAGSORDEN
a. Sump ved 3 landepladser
Der er kørt jord på – vi venter og ser tiden an til foråret.
b. Beredskab i forbindelse med evt. 100 års hændelse – sikring af Klubhus.
Bestyrelsen drøftede om klubhuset var tilstrækkeligt sikret mod en eventuel
kraftig vandstigning. Jens-Henrik har tilbudt at stille nogle bigballer til
rådighed, der lægges oven på presenninger, som placeres rundt om klubhuset.
Denne løsning mener bestyrelsen vil være lettere end den nuværende, hvor en
water-tube fyldes med vand, og lægges på presennigerne.
SM aftaler nærmere med Jens-Henrik. Der indkøbes presenninger og en
pumpebrønd. JL aftaler nærmere med havnefogeden om etablering af brønd.
c. Havnefoged, havnefogedens opgaver
På baggrund af de udfordringer der var i forbindelse med bådoptagningen,
diskuterede bestyrelsen havnefogedens opgaver.
Det blev besluttet, at havnefogeden fremover er fritaget for søsætning og
optagning af både. Fremover vil Benny Pedersen på bestyrelsens opfordring
varetage isætning og optagning af både.
d. Optagning og isætning, skal det være over 2 weekender?
Der har været stillet forslag om muligheden for at bådoptagningen kan foregå
over flere weekender. Vognmanden er bestilt til isætningen af både til foråret,

der bliver sidst i april. Bådoptagning vil fremover blive først i oktober og sidst i
oktober. Bestyrelsen udarbejder en plan for op- og nedtagning.
EVENTUELT
• Kommende aktiviteter:
Æblefestival – Hørby kirke har henvendt sig til havnen, der har sagt ja til
at deltage i æblefestival 2018.
Vild med vand 9. juni 2018. Bestyrelsen nedsætter et udvalg efter
workshoppen.
• Opbevaring af Feva joller. SM har tilbudt at opbevare Fevajollerne sammen
med havnejollen. Det takkede bestyrelsen for.
• Optagning af Havnejolle og 606’ere for vinteren blev planlagt.
• Der er nogle store huller i asfalten ved parkeringspladsen. JL beder
havnefogeden tage kontakt til kommunen.
• JL orienterede om udfasningen af det nuværende økonomisystem.
Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 22/1 kl. 19

