Bestyrelsesmødet d 15 november 2016
Tilstede: Peter, Leif, Jørgen, Ole og Frank.
1. Nyt fra formanden.
Afrigger festen har forløbet fint.
Der har været en pris-stigning på kranen fra BMS ved bådoptagningen.
Der kan senere blive tale om en stigning i prisen, på bådoptagning specielt for både, på
hvilke der bruges for meget tid. Jørgen laver en efterkalkulation på bådoptagningen.
Der er kommet en henvendelse om billigere EL fra en leverandør der hedder BlueEnergi.
Sålænge vi ikke kender den reelle besparelse målt pr KW/H skifter vi ikke leverandør.
Klubben bruger strøm for ca. 16.000,- om året, en besparelse må være mindst 1000kr.
Der har været en forespørgsel fra evt. nye naboer, om forkøbsret til æblehaven for det
tilfælde at vi skulle ønske at sælge. Bestyrelsen mener ikke vi kan indgå nogen forpligtigelse,
omvendt vil vi gerne give besked i tilfælde af ønske om salg.
2. Bordet rundt.
Leif.
Havnepladsudvalget ansøger om reserve wire til mastekranen. Leif foretager indkøb i
samarbejde med Børge.
Pladserne for autocamper parkering er medtaget i autocamper hjemmesiden. Pladserne
annonceres åben fra 15 maj til 1 oktober. Leif undersøger byggestrømstavle.
Bestyrelsen beslutter at vi vil lave et kajaktilbud for klubbens medlemmer. Det er planen at
Leif søger tilskud til anskaffelse af nogle kajakker som klubbens medlemmer kan leje for et
mindre beløb. Der skal forud gennemføres en uddannelse, som klubben forsøger at arrangere.
Kajakkerne har den fordel frem for mange andre både at de kan sejle på meget lavt vand, det
vil give medlemmerne mulighed for at se fjorden fra helt nye synsvinkler, samt at motionere
på en mere spændende måde.
Jørgen.
Klubbens økonomi balancerer på et rimeligt niveau.
Jørgen foreslår opsætning af WEB kamera så man hjemmefra kan se aktivitetsniveauet og
antallet af tomme pladser i havnen. Jørgen undersøger muligheder og økonomi.
Der er endnu ikke oprettet Mobilpay til klubbens konto. Dette sker i nærmeste fremtid.
Der skal laves en kassebog til festkassen. Peter sørger for dette.
Ole.
Der har ikke været mange tilmeldinger til udsendelse af klubbladet.
Vi vil næste gang få trykt samme antal som tidligere og se hvor mange der henter bladene i
klubhuset. Derefter kan det trykte antal reguleres. Vi vil under alle omstændighed spare
portoen til de mange blade hvilket er det største beløb.
Frank.
Der har været lånt service i klubhuset uden klubhusets tilladelse.
Klubhusudvalget forespørger bestyrelsens holdning. Bestyrelsens holdning er naturligvis at
dette er utilstedeligt. Alle udlån fra klubhuset specielt de der ikke er i klubregi skal
godkendes af klubhusudvalget.
Bestyrelsen byder Kirsten og Jan Fig velkommen i klubhusudvalget.
Næste bestyrelsesmøde TORSDAG 15 december 18.00
Venlig hilsen
Frank Rømer

