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Deltagere:
Jan Vinstrup
Jan W. Christensen
Poul Rasmussen
Jan Vinstrup
Jørgen Chr. Jørgensen

1: Godkendelse af referat generalforsamlingen 2012.
Godkendt uden bemærkning.
Konstituering af bestyrelsen
Formand

Jan Vinstrup

Ansvarsområde:

Overordnet ansvar for og leder af foreningens arbejde.
Ansvarlig for foreningens vedtægter.
Overordnet ansvar for hjemmeside og MAS nyt.
Ansvar for kalender inkl. Bestilling af kran.
Kontakt til presse HAVSU og ØB
Kontakt til div. udvalg.
Ansvar for havnefogedordtning.

Næstformand

Jan Weir Christensen.

Ansvarsområde:

Sub. For formanden
Formand for havneudvalget.
Kontakt til myndigheder og myndighedsbehandling.
Kontakt til seniorudvalget.
Ansvar for strategiplan.

Kasserer

Jan Larsen

Ansvarsområde:

Ansvarlig for foreningens samlede økonomi og budgetter
Aflæggelse af års og driftsregnskab.
Opkrævning af kontingenter, pladsleje i henhold til takstblad.
Betaling af kreditorer

Udlejning af klubhus
Bestyrelsesmedlem

Poul Rasmussen

Ansvarsområde

Pladsanvisning vand, vinter og jollepladser
Overholdelse af havnereglementet.
Rengøring af klubhus
Drift og vedligeholdelse af klubbens både, materiel og udstyr.

Sekretær

Jørgen Chr. Jørgensen

Ansvarsområde

Udfærdigelse af mødereferater
Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
Organisering af medlemmernes arbejdsdage.
Drift og vedligehold af vand, afløb, el, luft inkl. Målere
Overvågning af elforbrug.

Konstituering af havneudvalg
Formand
Medlem
Medlem

Jan Weir Christensen
Poul Rasmussen
Jørgen Chr. Jørgensen.

3: Siden sidst.
Opfølgning fra generalforsamlingen.
Ungdomsudvalget: Erling G har nogle emner vedr. oprettelse af nyt ungdomsudvalg inkl. opstart af
optimisthold. Jan W kontakter ham.
Lokalplanen.
Autocamperer.
Vi har modtaget et brev fra kommunen, hvor vi bliver gjort opmærksom på at der er forskel på om
man raster eller camperer.
1 overnatning i bilen-autocamper er at raste.
Flere overnatninger i træk og opstilling af fortelte og andet udstyr er at camperer.
På vores område må man gerne raste.
Spørgsmålet er nu om vi må tage ”havnepenge 140kr.” hvis en autocamper benytter vores bad og
toilet inkl. 1 overnatning i bilen.
Masteskur.
Det er spørgsmålet om vi behøver at udvide masteskuret til flere master. I år er der stadig 2 hylder
ledig = 6 master.
Det skyldes at der er flere både, der overvintre i vandet med masten monteret, og der er flere både
til vinteropbevaring i den gl. trælasthal.
Skal lokalplanen ændres, kan det betyde en ændring på andre områder på vores grund.
Vi vil i stedet hellere have en dispensation til at lægge fast tag på masteskuret som det er.
Taget skal have samme struktur og materiale som vores klubhus.
Vi aftaler møde med kommunen om de 2 emner.
Jan W og Poul R tager kontakt.

Seniorklubben ved Jan W.
Der har pt. været afholdt 3 møder i seniorklubben.
Der er tilmeldt 14 medlemmer og der kommer 9-11 hver gang. Der bliver gået til den med krum
hals. Der har indtil nu kun været praktiske opgaver til udførelse.
Der er forslag om, at seniorklubben også skal arrangerer andre ting, som eks. foredrag, kurser og
turforslag. Eks. bustur til Fredericia bådmesse.
Vedr. takstblad.
Som vedtaget til generalforsamlingen, skal joller som henhøre under juniorklubben ikke betale
indskud og vandleje.
Jan Larsen retter takstblad og sætter det på hjemmesiden.
4. Havneudvalget / 5 årsplan.
Rep. af pensionistbro er igangsat.
Der er pt. indkøbt materialer til pensionistbro og Kettys bro. Der mangler kun lidt brædder 1x4” til
beklædning lodret mod vandet.
Yderligere indkøb vurderes til foråret.
Infotavle.
Jan W bestiller infotavle som tilbudt 1000kr.
Fjernvarme.
Det blev besluttet at fortsætte med etablering af fjernvarme. JCJ og Poul R indhenter tilbud fra
VVS.
JCJ sandsynliggør tilbagebetalingstid, når priser er indhentet.
JCJ undersøger om der skal udføres underboring af offentlig vej.
Er i skrivende stund undersøgt. Det skal der ikke.
Beregninger vurderes på næste møde, til godkendelse.
5. HAVSU.
De andre medlemmer i HAVSU gøres bekendt med vores beslutning, om frivillig betaling af
havnepenge (miljøafgift 25kr. pr. døgn).
Bro Bramslev Bakker.
Vi har fået lov til at benytte Svanens bro ud for Bramslev Bakker. Svanen lægger ikke så tit til der.
Hvis man ligger der, og svanen lægger til, skal man flyttes sig, med mindre man vil have
barnevogne, klapvogne, gangstativer og ølkasser slæbt hen over forskibet af sin båd.
6 bestyrelsesmøder.
Vi forventer at holde 6 møder i 2013 efter behov.
Næste møde medio januar.
Jan V. indkalder pr. mail.
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