Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Tilstede: Claus, Lars, Bente, Ole, Erik, Gunnar og Annelise
Ingen fraværende.
1.

Formanden bød velkommen.

2.

Papir på hjemsøgte fondsmidler er klar til hjemtagelse af de 20.000,- kr som vi fik
bevilget til lamper på P-pladsen. Lamperne er sat op!

3.

Balance på bådhuse 1,2 og 3 bliver delt op så de har hver deres regnskab inden 31.12.14

4.

Nye bådhusbeviser til bådhusfolket? Ja inden 31.12.14

5.

Status på klubbens forsikringer. Forsikringsselskabet FIRST har afgivet os et tilbud på
44.241,- kr – det giver en besparelse på omkring 20.000 kr om året samtidig får så
samlet alle klubbens forsikringer hos et selskab og det vil gøre det mere overskueligt.
Næstformanden Lars har fået bestyrelsens bemyndigelse til at gå videre med at sige de
gamle forsikringer op og sørge for at vi bliver tilmeldt hos FIRST.

6.

Havnen lukkes af for vinteren – hvornår?. Vandet på pladsen og i servicebygningen
lukkes af på efterårets fælles arbejdsdag som i 2014 var 1. november. Vi må så i 2015
vente med at tage stilling til den fælles arbejdsdag til efteråret men vi bestræber os på at
det hvert år bliver omkring 1. november. Dette vil blive sat på hjemmesiden af hensyn til
hvornår sidste frist er for at komme op på land og få båden spulet inden vinteren.

7.

Afslag på ansøgning om fondsmidler hos Thisted Forsikring. Vi søger igen i 2015.

8.

Spørgsmål om økonomi i fremtiden. Hvor får vi pengene fra til al den renovering som
klubben fremover skal igennem for ikke at gå i forfald. Bestyrelsen tog en god snak om
det at afskrive i regnskabet og spare op af afskrivningen til renovering. I øjeblikket har vi
ikke de store muligheder for at spare op da vi bruger overskuddet til at nedbringe gæld
og kassekredit med. Heldigvis ser det ud til at vi i 2015 er ved at være på den gode side
af det. Vi vil også i 2015 søge fondsmidler til renovering. Vi har fundet en person - Anna
Holm - fra Morsø kommune som vil være behjælpelig med at søge for os. Erik aftaler et
møde hos hende i uge 46 så må vi høre hvad hun kan tilbyde.

9.

Rottebekæmpelse. Morsø kommune er blevet kontaktet angående dette men de mener
ikke at det er deres opgave. Det er vi i bestyrelsen ikke helt enige om. Vi tager sagen op
igen hurtigst muligt.

10.

I 2015 vil vi sende informationer omkring klubben til medlemmerne via mail. Vi vil i den
forbindelse meget gerne om alle vil sørge for at fortælle os hvis I har fået nye Emailadresser i 2014 eller hvis i skifter fremover. Ansvaret ligger hos medlemmerne, I kan
evnt. sende en sms til Gunnar Damkjær på mobil 40107035 hvis i skifter.

Dato for næste bestyrelsesmøde. Mandag d. 5. januar 2015 kl 16.30. Ref. AD.

