
Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 6. marts 2017. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen AK og SB, som har sendt afbud.

2. Konstatering af fremmøde.
Alle deltog, undtagen AK, som havde sendt afbud. 

3. Referat, Bestyrelsesmødet 6. feb.2017
Referat godkendt.

4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ, redegjorde for Månedsrapporten.

               Der er ikke sket noget nævneværdigt, ud over at vandforbruget er faldet.
5. Fakturaudsendelse, opdatering af taksterne, status.

Alle er udsendt, på nær en, der forhandles med.
6. Status på indbetalinger, debitorer m.v.

Afventer redegørelse fra Charlotte.
Der blev talt om at afvise kontanter. Da vores bank er flyttet til Roskilde. Dette kunne 
give nogle problemer med for mange kontanter. Men vi gå nu over til, at kunne betale 
med. Mobil Pay. Så problemet løser nok sig selv.  

7. Løbende reparationsarbejde, Havnen
Arbejdet med underbjælker på bro 4. er færdigt. Der er ryddet op på loftet.
Den nye masteplads er ved at blive afrømmet for sten m.m. For klargøring til  
asfaltarbejdet.

8. Mark sten til ydermoler
Der er lavet nogle aftaler, om afhentning af sten til efteråret, ca. 100 tons, og måske 
mere. 

9. FLID, indlæg, GF 28. marts Fredericia.
OEP, MZ og KS, tilmelder sig.

10. Spunsvæg, slæbested, status.
Arbejdet er færdigt, der mangler at blive af forskallet. Der er kommet noget ekstra 
arbejde på det nordlige hjørne, som op startes på, onsdag den 8, marts. Prisen for dette  
er 15.000,-

11. Asfaltbelægning, status.
Der har været afholdt møde med Entreprenøren. Og arbejdet op startes så snart vejret  
bliver noget varmere. MZ, underretter NA.   

12. Sejlklubben, GF, 28. marts
Alle som har lyst, kan deltage.

13. Sejlklubben, fællesmøde 25. april, tilbagemelding.
Afventer tilmeldinger. 

14. Sejlklubben, Vild med Vand, 10. juni, vor deltagelse, se udsendt mail



Er der nogen som kunne deltage, med nogle forslag, høre vi det meget gerne. Det kunne 
være at. Nogen ville holde åben båd, sejl og motorbåd. Eventuel henvendelse til  
Havnekontoret.  MZ, kontakter NA, med forslag om at holde tidligere åben  

15. Sponsoraftaler, Legepladsen?
Fakturer udsendes.

16. Eventuelt
MZ, der leveres gas til havnen den 15, marts

17. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
18. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

          Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 16.

          Referent Bent Torp - sekretær
    


