
Pouls Vig Bådelaug 
 

 

 

 

 
PAGE    

\* 

                  Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag d. 10 marts 2022  

                                                Møde NR. 2020 

             Tilstede: Klaus Sønderhegn, Susanne Rasmussen, Henrik Holm,  

                             Mikael Sørensen, Claus Højager, Michael Nielsen, Preben  

                             Nielsen. 

 

● Konstituering af bestyrelse 

Ny bestyrelse blev konstitueret, efter der på generalforsamling 

blev valgt ny formand:  

Klaus Sønderhegn blev vagt til ny formand. 

Preben Nielsen blev valgt til bestyrelsen. 

Efter konstituering blev de forskellige poster, som er i lauget 

fordelt således: 

Formand:    Klaus Sønderhegn 

Næstformand:   Susanne Rasmussen 

Kasseren:                       Henrik Holm 

Sekretær:    Mikael Sørensen 

Havnefoged:   Preben Nielsen 

Husforvalter:   Michael  Aagård Nielsen 

Husforvalter:   Claus Rosenberg højager 

 

● Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Blev enstemmigt godkendt. 

● Gennemgang af referat fra generalforsamling 

Ingen kommentar til referat fra GF 

● Kassererens gennemgang af økonomi: 
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1. indkomne betalinger 

Kr. 2600,00 

2. Laugets udgifter 

Kr. 16193,00 

3. Indestående på bankkonti 

Kr. 266700,00 

4. Skyldig betalinger 

Kr. Kr. 5800,00 

5. kontant beholdning  

Kr. 2850,00        

                    Det skyldige beløb svar til opkrævning fra 4 medlemmer, som  

                    Nu er sendt til inkasso.  

                    Det blev godkendt, at der var indkøbt computer til kasseren.   

                    Således at sekretær kunne få den tilbage som høre til funktion.                                                          

● Flytning af domæne: 

Der var stadig udfordringer, da man venter på accept/ 

godkendelse af overflyttelse fra tidligere formand, der 

arbejdes ihærdigt på at det kan lykkedes.  

● Status fra Husforvalter : 

Der var enighed om dankort til husforvalter, da han også står 

for indkøb af div. til lauget. 

Der er sendt brev ud om ændring af kode, standerhejsning, 

rydning af vinterplads bagest i området, samt andre 

vedligeholdelses opgaver og andre opgaver som allerede er 

udført. 
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Da det nu var besluttet på GF, at port til bådebroen skal blive. 

Var bestyrelsen enige om, at porten følger samme 

ordensregler, som porten til vinterpladsen.  

 

● Evt. 

Susanne udarbejder et velkomstbrev om gode informationer, 

omkring det at være nyt medlem i poulsvig bådelaug 

 

Næste møde: 

 

19 Maj 2022 

 

 

 

----------------------------  ---------------------------  ------------------------ 

  Klaus Sønderhegn          Michael Nielsen           Henrik Holm   

 

 

----------------------------                     ------------------------------- 

      Claus Højager                                Susanne Rasmussen                          

  

 

---------------------------                      -------------------------------  

   Mikael Sørensen                               Preben Nielsen 
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