
Referat bestyrelsesmødet d 14 juni 2021.

1. Referat fra sidste møde: 

Jørgen har været med til mødet omkring kongsgården.

Det der ud til at det er en større investering for de implicerede parter. Umiddelbart ser vi ikke 
noget behov.

Generalforsamlingen holdes som planlagt d 29 juni kl. 19.30

Der er ikke nyt fra Flid vedr. bundprøver.

Der er bevilliget 73% tilskud til nyt varmeanlæg.

Egon har deltaget i Limfjords kredsens møde d.25 maj.

Der er stadig ikke tilmeldt junior medlemmer, Jørgen rykker.

2: Generalforsamling.

Der er indkommet 6 forslag til generalforsamlingen heraf er det ene indkommet efter fristens  
udløb, forslaget medtages under eventuelt. Forslagene fremsendes til medlemmer i næste blad.

Det ser ud til at de fleste udvalgs medlemmer ønsker genvalg.

Vi vil bede Børge om at sørge for øl og vand, Frank sørger for Wienerbrød. 

Jesper og Frank Laver dagsorden, til udsendelse i bladet.

3: Havneuddybning

Der imod forventning ikke kommet noget resultat fra Flid.

Vi håber på noget inden generalforsamlingen.

4: Borgerplan.

Vi skal vælge to til borgerplanens følgegruppe. Jesper og Jørgen deltager.

De to personer skal varetage sejlklubbens interesser i de tiltag der som følge af den lokale 
udviklingsplan, skal ske i Hjarbæk.

5: Møde i Limfjordskredsen.

Egon deltog i mødet. Der vedtoges at arbejde med ide-katalog omkring klubbernes udvikling.

6: Nyt varmeanlæg.

Kommunen har godkendt et tilskud på 73% til etablering af forbedret varmeanlæg med bedre 
energi effektivitet. Vi skal have sat i gang i projektet.



7: Klage over færre åbninger på broerne i Limfjorden. 

Vi har tilsyneladende ikke fået noget ud af  klagen. Broerne planlægges automaticeret, hvilket 
frygtes, at give mindre fleksibilitet.

8: Kongsgården.

Vi har ikke nogen planer om  at gå ind i projekt Kongsgården. Emnet kan tages op på 
generalforsamlingen under evt.

9:Intro aften til nye medlemmer.

Vi vil lave en intro aften til august-september. Aftenen skal være en velkomst til nye medlemmer 
og til interesserede.

10. evt. 

Særlig indsats. 

Vi skal have en ny rengørings dame M/K Egon tror han har en i ærmet.

11. Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde, efter generalforsamling. Konstituering d 5 juli kl. 18.00 

Derefter møde med udvalgene kl. 19.00 

 

Fr.

 



 


