Referat fra d: 12-08-19
Deltager: Dan Øjvin Ingolf Normann Per.
Fravær: Steen.

1/ EVT Foretræde de første 15 min = Der var ingen.
2/ Godkendelse af referat fra d. 03-06-19 = Er godkendt.
3/ Post/mail
Der er kommet endnu en regning fra Securitas på at man ikke har slået alarmen fra, den er på
1300kr hver gang. Vær mere opmærksom når man åbner.
Så har der været en Tysk efterlysning på en rip båd.
Så skal der indberettes mons inden d: 02-09-19.
Der er sendt nogle regninger til Steen til betaling.
Der er udlagt 3 ekstra ankerbøjer som er opslået på tavlen i klubhuset.
Der er sendt info om vores fisketur d. 14-09-19
Der er udsendt en liste med vindernumre til vores lotteri til Tall ship Race.

4/ ANF.
Der er ikke rigtig forgået noget her i ferien.
Der er møde i ANF d. 15-10-19 næste gang.
Og så er der havnesyn d 19-10-19 som vi gerne skal have udsat.

5/ Bordet rundt:
Normann:
Der har været noget større forbrug af strøm og vand. Men vi regner med noget af det er på grund
af Tall ship race og der har været en del flere i bådene i den periode.
Vi er i gang med at få lavet alarm og adgangskontrol i klubhuset, lige hvornår det er færdig vides
ikke.
Vær opmærksom på at alarmen er slået fra inden i åbner døren, det koste 1300 kr hver gang de
rykker ud.

Vi forventer stadig på at få et tilbud på vores facade fra Steen og et par stykker mere, det er Steen
der står for dette.

Vi kan godt bruge nogle stykker til efteråret der vil hjælpe med at male det sidste, så meld jer til
Normann.

Steen
Var fraværende så der blev ikke gennemgået noget regnskab, eller om der er kommet tilbud på
vores facade.

Ingolf.
Der er sendt lidt info ud omkring vores fisketur, men der kommer mere når det hele er på plads,
Man kan jo godt tage med selv om man ikke fisker, for at få en hyggelig dag.
Samtidig er der tændt op i Grillen om aftenen for dem der har lyst, der kommer også nærmere
info.

Der har været en der har spurgt om en bådplads, og tilsyneladende fået en plads !!! Det
understreges at rækkefølgen er at man skal godkendes i bestyrelsen, og efterfølgende bliver
henvist til vores bådinspektør som alene har retten til at anvise en plads. Ingen af delene er
overholdt det er ikke tilfredsstillende at tingene foregår på denne måde så har vi ikke styr på
noget.

Der er nogle medlemmer der har meldt sig ud, og nogle der er kommet til af nye medlemmer.
Vi prøve at få en ned i klubben til at fortælle om redningsudstyr og vedligeholdelse af veste.

Dan
Sammen med en forsikringsagent og Villas har Dan gennemgået vores forsikringer.
Forsikringsagenten hører under Flid og mener at vi kan spare nogle penge ved at ændre på
forsikringerne,
I forbindelse med gennemgangen blev følgende fremhævet:
•

Vi skal være opmærksom på når vi bestiller vognmænd til optagning af både, at vi får en
mail på bestillingen i tilfælde at der skulle ske noget, så står vi bedre.

•
•
•

En ny pris på bestyrelse ansvar kan vi få den til 500 kr årlig det er noget billigere ind i dag.
Der er også en netbank forsikring, selv om vi er dækket gennem banken.
Det foreslås at vi laver en Arbejdsskadeforsikring hvis vi går og laver noget for klubben,
samtidig hvis der er nogle medlemmer der hjælper os, bla. med maling hvis man falder ned
fra stigen.

Kommende aktiviteter.
Fisketuren har vi planer om at tage til Nibe Dan forhøre sig om mulighederne
Øjvin får transporten klar og på plads.
Johnny har vi fået til at Grille.
Der er kontante præmier i stedet for gavekort
Der kommer mere info når alt er på plads
Der kommer seddel op i klubhuset torsdag hvor man skal skrive sig på og det er først til mølle
Der bliver kun 1 bus.

Der vil som sidste år blive lavet gril om aftenen, men der kommer også mere info.

Per.
Der var noget der skulle på plads med Steen omkring Dansk tursejler.
Der bliver fremadrettet sat trailerlås på vores trailer som står i masteskuret, og den må kun lejes til
båd relateret ting og ikke haveaffald og lignede.
Der bliver sendt en mail ud omkring udlån af trailer.

Eventuelt
Der er flere der har efterspurgt affaldssortering på haven. Sagen tages op i ANF hvor kommunen
deltager

Formand

Sekretær

Per

Ingolf

