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Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj og det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 26.
maj 2014 blev godkendt.

2. Aktuelle sager.

Fra A.m.b.a.et:
Sydrenden er blevet godkendt til en dybde på 2 meter og indføres dermed i søkortene.
Manglende postevand på den sydlige del af kanalhavnen er løst.
Fra ungdomsafdelingen:
Lars har fortalt at ungdomsafdelingen har fået sponsoreret et antal håndholdte VHF'er og det
er et plus således at der altid er forbindelse til land.
Der har været 3 dage med "Aktiv Sommer" som har haft god tilslutning og kan give flere
medlemmer. Det kører godt i ungdomsafdelingen.

3. Øvrige sager.

Broerne skal sprøjtes for alger inden det bliver alt for meget efterår. Vi fik ikke gjort det i
foråret, men det skal gøres nu, da broerne bliver meget glatte når de er våde. Frivillige søges!
Gæstebroen skal sikres inden efterårsstormene og højvandet sætter ind. Jernrøret for enden
forhøjes, Klaus finder et rør. Den korte pæl forsøges udskiftet, det tages med i A.m.b.a.et.
Trappen knirker Ole ser om der kan gøres noget ved underlaget.
Flydebroen i nord bassinet skal evt. have højere pæle. Nikolaj forelægger det i A.m.b.a.et.
Beklædning til nord siden af klubhuset er indkøbt, nu skal det sømmes på og males.
Hævedøren har Flemming Hansen givet en kile, så den er i orden.

4. Sommeren 2014.

Bestyrelsen evaluerede sommerperioden mht. gæstesejlere, som der har været rimelig
godt besøg af. Der har generelt været tilfredshed med havnen. Bestyrelsen drøftede en
rabatordning for gæstesejlere der har måttet efterlade deres båd i længere tid pga. vejret eller
motorskade. f.eks. hver 5. dag gratis. Der er enighed om at handle pr. konduite i de enkelte
sager af den der passer havnen.
Større charter både har vi ikke nogle takster for. Bestyrelsen vedtog at opkræve, som
hidtil for 15 meter og derover plus 10 kr. pr. person. Dette skal skrives på skiltet.
Mere permanente skilte vedr. betaling af havnepenge, skal fremstilles og sættes på
broerne.
Udendørsbordene skal også have skilte, så brugen af dem fortrinsvis er for medlemmer og
gæstesejlere.

5. Efterår/vinter
program.

Der forberedes udsendelse af blad i oktober, bl.a. med indkaldelse af generalforsamling
2015.
Datoplan:
Standernedtagning lørdag den 1. november 2014.
Medlemsmøde tirsdag den 18. november 2014.
Generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015.
VM i bowling fredag den 13. marts 2015.
Rengøringsdag i og ved klubhuset tirsdag den 21. april 2015.
Standerhejsning lørdag den 25. april 2015.

6. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 14. oktober 2014 i klubhuset.

7. Eventuelt.

Vi har et par medlemmer der skylder for kontingent og bådplads!!!!
Vores bagagevogne har det ikke så godt. Ole har hørt i sin øresnegl at et par medlemmer
vil se på sagen.
Referent, Ole Simonsen

