Holmen den 9. april 2014
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. april kl 16.30 2014 i
klubhuset.
Tilstede: EN, GD, OJ, LØ, BS, CJ, AD. Ingen
fraværende.
Kasseren bød velkommen og startede med at oplyse
kassebeholdningen pr. 1. april.
Beholdningen udviste pr. 1. april kr. - 567.599 mens den pr 8. april
viste en forbedring til et beløb som nu hedder kr. - 401.817 .
Nye medlemmer får udleveret velkomstpakke indeholdende
velkomstbrev årslabel, klubstander samt Tally Kort når de har indbetalt
kontigent.


Forslag om betaling for brug af klubbens vaskemaskine og
tørretumbler. Prisen blev fastsat med kr 30 pr enhed pr gang.
Forslaget blev enstemnigt vedtaget.



Forslag om betaling for bad . Prisen blev fastsat med kr 10 for 5
min. Forslaget blev enstemnigt vedtaget. Prisen for overnatning
forbliver uændret kr 120,00



Møde vedr. opførelse af BÅDHUS 3 mandag d. 14.april kl 19.00 i
klubhuset . Der blev på mødet her enstemnigt vedtaget at ”vi
klapper hesten” med hensyn til om klubben skal være med i
Bådhus 3.



Vedr. driftbidrag til bådhusfolket i Hus 1 & 2. Det blev enstemnigt
vedtaget at der indbetales kr 1000 i driftbidrag pr enhed (kr 8.000
pr hus) til dækning af diverse omkostninger som forsikringer.
Særskilt regnskab på Hus 1 & 2 vil blive opgjort når året er omme.

Regnskabet skal afspejle de faktiske udgifter, husene skal gerne
kunne hvile i sig selv. Bådhusprisen ved salg skal fastsættes den
dag hvor en handel kan blive aktuel/realitet. Skal de gamle
lysstandere gemmes? Ja lidt endnu (citat Claus) indtil vi finder ud
af hvor mange vi skal bruge.


Forslag om at sætte projektet i gang med Plankeværk imellem hus
1 & 2 samt ny miljøstation ved gangbroen ud til pontonerne (ved
siden af de eksisterende grillpladser) Forslaget blev enstemnigt
vedtaget



Forslag vedr. vores internetforbindelse (Gunnar) Søren Jensen har
tilbudt at opgradere internetforbindelsen så den rækker bedre/
Længere. Prisen for Sørens forslag vil koste ca kr 4.000. Lars
Østergård vil undersøge sagen om pris mm, kan det gøres
billigere. TDC er vores nuværende udbyder, hvor hurtig
forbindelse betaler vi for og er der sat nogen form for spærring på
den nuværende forbindelse.



Forslag vedr. opsigelse af Cylle . Den tidligere bestyrelse havde
vedtaget at han ikke skulle genansættes i 2014. GD har fremsat
forslag om at ansætte en ung pige (18 år) til rengøring af
servicebygningen og til at gå en runde med ”tasken” lørdage og
søndage i sommerperioden. Meningen er at Per og den unge pige
skal hjælpe hinanden med rengøringen og ”taskerunden”
Forslaget enstemnigt vedtaget.



Gunnar får fat i ugesedler hos Bill – evnt T-shirt med logo hos Poul
A.



Forslag om bedre skiltning/markering på hele området, bla. andet
skal der males med gule streger ved kranområdet og
diseltankhuset, skilt opsættes med teksten ”kun til kortvarig
ophold” Forslaget enstemnigt vedtaget.



Forslag om at sælge en del af optimistjollerne da de ikke længere
er i brug. Henrik Nielsen (tidligere junior afd.) blev spurgt men han
vil gerne at vi beholder dem da han måske om et par år igen vil stå
for en Juniorafd. Forslaget blev enstemnigt vedtaget.



Det blev vedtaget at Lars Østergård er vores fremtidige PR –
mand.



Forslag om en fastsat dato for kommende bestyrelsesmøder.
Forslaget blev enstemnigt vedtaget.Datoen for næste
bestyrelsesmøde er den 13. maj kl 16.30 i klubhuset



Forslag til næste bestyrelsesmøde skal fremsendes til
sekretæren på mail senest 2-3 dage før mødet.



annelisedamkjaer@gmail.com
Formand Claus Johannessen

