Pouls Vig Bådelaug

Referat bestyrelsesmøde søndag d.14 nov. 2021
Møde nr. 2016

Til stede: Steen Jørgensen, Susanne Rasmussen, Henrik Holm,
Mikael Sørensen, Klaus Sønderhegn, Michael Nielsen,
Claus Rosenberg Højager
Fraværende: Ingen
Referent: Mikael Sørensen
1.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde

2.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3.

Henrik orienterer om at alle i bestyrelse, nu havde
skrevet under på det dokument, som gør at der er tilgang
til banken. Og dermed også komme i gang med den
egentlig, oprydning i Laugets økonomi.
Dette overblik påregnes at være klar til næste bestyrelseMøde.

4.

Generalforsamling:
Der var enighed om afholdelse den 23/2 2022 i Appenæs
Forsamlingshus. Susanne bestiller.
Punkter aftales på næste bestyrelsesmøde
På valg :
Steen Jørgensen-Klaus Sønderhegn-Mikael Sørensen

5.

Klubben
Steen orienterede om møde 10 nov. med Næstved havn
som viste stor interesse for kontakten. Og der blev aftalt
fysisk møde i Pouls vig den 15/11. hvor man besigtigede
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og talt om ønsker fra vores side, samt hvad Næstved
havn kunne bedrage med.
•

Havnebassinet sider

•

Anløbsbro ved optagning

•

Slæbested

•

Lys på P-plads

6. Bådplads situation/status.
Vinterpladser:

6 ledige pladser

Sommerpladser:

7 ledige pælepladser. Ingen ledige bro pladser

Venteliste:

PT 1 nyt medlem på venteliste til en 10m plads. Kan ligge på pæleplads
hvis der ikke kommer en ledig 10m inden foråret.

Gamle både.

PT har vi 6 gamle både på vinterpladsen. Vi afventer adgang til drop Box
mappe så vi kan registrerer tidligere korrespondancer så vi kan
genoptage sagsprocessen med at få dem fjernet med juraen i orden.
Vinterplads 228 er klar til fjernelse og vi har flere der kunne komme og
kigge på den men Formanden mener vi kan afholde auktion over den så
vi afventer hvad der sker. PT er den ikke overdækket så fyldes langsomt
med vand og efter min overbevisning er det bare at skrotte den hurtigst
muligt.

Sommerplads 120 er af den gamle formand givet til 2 forskellige medlemmer men det ene har
båden til salg så vi håber det løser problemet i vinterens løb.

I Drop Box mappen ”Bådepladser ”er der oprettet undermappe ”Både plads lister”
Her er 2 PDF lister med sommer og Vinter pladser.
Næste projekter.
1. Action på de gamle både på vinter pladsen.
2. Udbedring af vej på vinter plads. Der skal køres knust asfalt på.
3. Overblik over gamle trailere og stativer.
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4. Renovering af bro ved pælepladser. Der er steder hvor den er MEGET kritisabelt
7.
Steen orienterede om at den indkøbte tlf. Samsung er
afleveret tilbage, da den var indkøbt på et meget dyrt
abonnement. Så det kom til at koste 3 mdr. ved
opsigelse.
8.
Alle i bestyrelsen var enige om det synlig resultat af
Oprydningen på vinter pladsen, som stadig er i gang.
Michael / Susanne var stemt for at der indkøbes en
Bagagevogn til de kvindelige medsejler.
Michael har konstateret at den gamle tømmeflåde
trænger til en overhaling, og vil spørge evt. medlemmer
som har en ekspertise, ellers et projekt til sommer.
Der blev talt om det kommende indkøb af plæneklipper,
Og der var flere emner på bordet.
9.
Susanne følger op på frihavnsordningen, som Pouls vig
Er en del af. Det er bl.a. afregning, pris,
Forslag: frihavns

30 kroner

Gæstesejler 100 kroner
10.
Det vil være ønskeligt at medlemmer fremadrettet fremSender kopi af forsikrings police til næstformanden,
Inden isætning af båden.
11.
Ambassadør til sejl sikkert:
Jette Lyng – Claus Højager –Bitten /tulle
12.
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Næste bestyrelses møde : 16 dec. 2021.
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1. Bestyrelsen henstemmigt konstitueret sig således
Formand: Steen Jørgensen
Næstformand: Susanne Rasmussen
Kasserer: Henrik Holm
Sekretær: Mikael Sørensen
Husforvalter: Michael Nielsen
Bådpladser: Klaus Sønderhegn
Bådpladser: Claus Højager

Steen Jørgensen, Formand

Susanne Rasmussen, Næstformand

Rief Mikael Sørensen, Sekretær

Henrik Holm, Kasserer

Michael Nielsen

Klaus Sønderhegn

Claus Højager
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