Referat bestyrelsesmødet tirsdag d 5 januar kl. 19.00
Fraværende Erling Ole Jesper
1. Nyt fra formanden
Jørgen Jensen Ønsker ny vinterplads. Alle forhold omkring tildeling af vinterpladser afklares af havnepladsudvalget bestyrelsen kan ikke blande sig deri.
Der er en del restancer i kontingent og pladsleje. Jørgen rykker.
Kontingent er til en hver tid skyldigt for medlemmer til disse udmeldes.
Der skal laves indkaldelse til generalforsamling. Peter laver en der udsendes med klubbladet.
Jørgen fremsender liste med manglende e´mail adresser da alle medlemmer skal modtage bladet.
På valg er Jørgen, Leif og Erling, alle villige til genvalg.
Jesper Bak meddeler, at der er indkøbt presenning til jollevogn. Jesper sørger for juniorafdelingens
beretning.
2. Bordet rundt herunder:
Ole her forslag til regler til båder der henlægges på pladsen. Dette punkt udsættes til Ole deltager i
bestyrelsesmødet.
Det skal præciseres på mødet med udvalgene, at udvalgene er forpligtige til at udføre de beslutninger der
træffes af bestyrelsen.
Regnskabet for bådoptagelse er gjort op, regnskabet for året balancerer.
Vi bør tilkendegive vores tilfredshed, med slusens åbningstid i påsken, overfor kommunen.
Ejler har fremsendt forslag til ændring af havneregulativet vedr. tilslutning af el til både i havnen.
Bestyrelsen godkender forslaget og beder Ejler indsætte dette i havneregulativet.
Forslag med rødt. El og vand på broerne. Landstrøm skal bruges med omtanke. (Forslag til tekst ændring)
og må kun bruges såfremt man opholder sig i båden eller til 24 timers opladning af batterier, dette gælder
både sommer og vinterpladser.
Ejler gør opmærksom på fejl i adresse på indbetalingskort. Jørgen kontakter PBS.
Ejler har lovet at udsende klubbladet elektronisk. Ejler har ikke alle e´mail adresser da han kun har dem til
nyhedsbreve, som alle jo ikke får. Da alle der ikke har tilvalgt papir klubblade skal have bladet elektronisk
fremsender jørgen medlemsliste med e´mail adresser. Hvis der er manglende må der udsendes blad med
tilmeldingsformular.
Årskruser er ved at være fyldt med navne. Peter foreslår en ærestavle opsat i klublokalet med en hylde for
det gamle krus.

Leif indkøber en rinkning wire til mastekranen.
Der afholdes en introdag med 10 kajakker for klubbens medlemmer.
Leif indkøber stikkontakt arrangement til autocampere.
Der anskaffes et mobilkort til brug for Mobilpay.
Der er lavet en kassebog til festkassen. Bogen føres for hvert arrangement.

Næste bestyrelsesmøde kl 19.00 tirsdag d 31 januar.
Gule ærter 7 februar. Generalforsamling 28 februar.

