Dagsorden for bestyrelsesmøde
Med referat
tirsdag den 14. april 2020 kl. 19.00
i klubhuset, alle deltog dog via

1. Strategisk planlægning af arrangementer i 2020
Alle større fælles arrangementer blev aflyst frem til og med august,
første større arrangement bliver Lysregattaen den 12. september.
Vi afventer nyt inden der træffes endelig afgørelse for Grillaftner, der
ligger efter den 10. maj og kapsejladserne, det aftales med
kapsejllads udvalget
2. Aktuel planlægning af dagligdagen i klubben 2020
Det blev besluttet at klubhuset fortsat er lukket frem til den 10. maj,
med mindre der kommer nyt fra myndighederne.
Gæstesejlere og Campere kan fortsat komme, men får ikke adgang
til fællesfaciliteterne, der opkræves fortsat 140 kr. pr nat, men ikke
yderligere.
Gæstesejlere på Fjordbilletten betaler fortsat 125 kr. pr nat, men
uden adgang til fællesfaciliteterne.
Vi må forvente en mindre indtægt da udlændinge ikke må komme ind
og det næppe vil bliver fuldt erstattet af flere danske gæster.
Vi skal synliggøre reglerne på hjemmesiden og på facebook.
3. Konkret planlægning af arbejdsaktiviteter

Der er kommet flere tilbud om løsning af arbejdsopgaverne på
Arbejdslisten.
Der mangler tilbagemelding på de opgaver Seniorerne har nævnt at
de gerne ville løse, det er på vej i samarbejde med Johan Mathiasen
og meldes tilbage til Poul
Det blev aftalt at der skulle holdes et Havneudvalgsmøde og skabes
en dialog med de enkelte aktører, og derigennem finde løsninger på
opgaverne, da vi ikke kan mødes i en større sammenhæng.
4. Status og planer for vort udviklingsprojekt
Det går meget langsomt med at få aftaler og ansøgninger igennem,
men der er stadig en mulighed for at vi kan sætte projektet i gang til
efteråret.
Der arbejdes på at færdiggøre ansøgningerne til fondene, ligesom der
arbejdes på at få de konkrete tilbud frem på projektelementerne.
5. Resultatet af vort arbejde med inddrivelse af restanser
Det har været sejt, men er næsten i hus, en har meldt sig ud og en
mangler, men er på plads inden 2. søsætning.
Til næste år sendes kun en rykker, suppleret med krav om en
personlig samtale med kasseren og et bestyrelsesmedlem mere for at
aftale en betalingsordning, hvis ikke rykkeren betales rettidigt.
6. Iværksættelse af vort nye havnereglement
Vort nye Havnereglement er godkendt på Generalforsamlingen og
fremsendt til Trafikstyrelsen for officiel godkendelse og virker således
først juridisk når det er godkendt der.
Vi besluttede dog at søge Havnereglementet iværksat nu ved en god
dialog, Curt har haft fat i de fleste af de medlemmer der har en lille
udfordring i helt at få styr på forholdene, herunder vedligeholdelse af
båden.
Vi aftale at sende dem en mail med den pågældende paragraf for at
sikre at alle er opmærksom på ændringerne og så fortsætte den gode
og konstruktive dialog. Curt løser opgaven.

Der har været hærværk på en enkelt båd og det kræver reparation,
så vi var enige om at båden kunne blive på land indtil det var på
plads, ca. medio maj.
Der er nu opsat tre askebægere uden for klubhuset og de skal bruges,
ligesom de skal opfattes som rygeområderne.
7. Siden sidst
Ingen yderligere bemærkninger
8. Eventuelt herunder næste møde
Vi beholde Mobile Pay selv om vi har fået betalingssystemet, det kan
bruges i andresammenhænge.
De redningsveste der lå i gæstekøkkenet vil vi prøve at placere ved
pontonerne, hvor børn har brug for dem.
Legepladsen aktiveres ikke før tidligst 10. maj
Vi sætter flag og stander op den 25. april, der er nye og ok flag.
Henrik Nygaard

