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                         Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 19 Maj 2022 kl. 18 

                                                   Møde Nr. 2022  

Ingen fraværende. 

• Godkendelses af referat fra den. 7. april 

Referat blev godkendt 

• Kassernes gennemgang af økonomi 

 

1. indkomne betalinger 

21060,00 kr. 

2. Laugets udgifter 

96262,16 kr. 

3. Indestående på bankkonti 

555.703,45 kr. 

4. Skyldig betalinger 

10.370 kr. 

5. kontant beholdning 

0 kr. 

 

• Formanden: 

1. Status på korrespondance med skyldener og  

Inkassosager. 

Der er pt stadig 2 både på vinterpladser som der 

følges op på bl.a. den røde sejlbåd, hvor kasseren 

laver et samlede over blik på, og fremsender 

regning. 
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Der skal endvidere følges op på plads 212, samt 

Opfølgning på sejlbåd som er givet væk ( roder) 

     den båd der blev overtaget af ung mand, som  

senere er gået i stå med projektet.   

2. Opfølgning efter sidste bestyrelsesmøde 

Formanden har fremsendt ændring i     

ordensreglement 

 til trafikstyrelsen af punkter 5.1 og punkt 5.4 

Husforvalter 

1. Status på rengøring efter sidste møde med Dan 

Mikael og Susanne havde efterfølgende møde med 

Dan om ændring af dage for rengøring, så det 

fremover bliver mandag og fredag. Der blev samlet 

op på små hængepartier. Der opfordres stadig til at 

man rydder op efter sig i klubhuset og sætter stole 

op, så Dan har de bedste betingelser for at holde 

rent. 

2. Arbejdsweekend, prioritering af opgaver. 

Vi var nogle stykker som mødtes weekenden efter, 

hvor der blev lagt fliser til bålplads, og gamle 

træværk blevet skåret ned og kørt væk, og der 

arbejdes i øjeblikket med planen om opførelse af 

nyt. 

3. Aflåsning af maskinskur. 

Der vil fremover være låst til maskinskur, og der 

lånes ikke ud. Maskinerne benyttes kun af dem som 

står for vedligeholdelse af området.  
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4. Ændring af oplysninger på havneguiden. 

Susanne havde fået rettet oplysninger, der mangler 

dog stadig oplysningerne på frihavn, flid og sydkyst. 

Dk. Som Susanne tager sig af. 

Evt. 

Der var forslag om depositum, for udlevering af 

nøgler til bagagevogn. Fremover vil der blive 

opkrævet 200 kr. 

 

Kassere og formand synes procedure fra advokat, i 

inkassosagerne havde været dårlig. Og man vil 

forsøg at finde bedre bestand fremadrettet.  

 

Der indkøbes bænke og ny forhæng til 

badeværelser. ( Susanne ) 

 

Der arbejdes på brandsluknings udstyr til broen, og 

hvad krav der er. 

Manglende nummerskilte til broen indkøbes af 

Preben. 

Næste Møde: 

Torsdag den 18. August 2022 kl. 18 
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       ------------------------            -----------------------        ---------------------------- 

       Klaus Sønderhegn                Henrik Holm            Susanne Rasmussen 

 

 

 

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

        Mikael Sørensen               Michael Nielsen            Claus Højager 

 

 

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

                                                    Preben Nielsen 

 

                            

 

 

                     

 

 

                      

                    


