
Referat af bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub 0g Marina

Tirsdag den 13. maj 2014 i klubhuset

Tilstede: CJ – LØ – EN – OJ – BS – GD – AD ingen fraværende!

 Dårlig internetforbindelse på havnen. Løsning på problemet er måske at sætte en 
forstærkerstation op. Søren Jensen har tilbudt at tage sig af sagen og bestyrelsen er 
enig om at det er en god ide`.

 Færdiggørelse af talleycard rummet i sejlerstuen, det skal tyverisikres med en 
beklædning af væggene og derefter males. GD tager kontakt til en tømrer og får et 
overslag.

 En enig bestyrelse har besluttet at sejlerrummet skal anvendes til bestyrelsesrum, 
kontor for havnechefen og kasseren. GD og OJ indhenter prisoverslag på dette.

 Eksisterende køkken i sejlerrummet  deles op i 2 sektioner. Køkken til højre og 
rengøringsrum til venstre.

 Flaghejsning/nedtagning  i sommerperioden 29. juni –10. august hvem er ansvarlig. 
Per hejser flaget hver morgen og der laves en liste hvorpå man kan skrive sig på til 
nedtagning.

 Hvem er kranansvarlig – sørger for at de bliver serviceret og er i orden mm?

 Opgaven er og vil fremover være Claus Johannessen. 

 Lamper på P. pladsen og ved camperpladsen samt belysning uden for indgangsdøren 
til klubhuset. Claus har fået et prisoverslag hos el-installatør Jens Ole Bak på 20.000 
kr. Pengene til dette er blevet bevilget af en fond vi har søgt midler hos i april 2014.

 Opbevaring af slæbejoller, cykler mm på bådbroerne? Bestyrelsen er enige om 
at broerne og arealet omkring broerne ikke må anvendes til opbevaring. 

 Mågeskræmmer på både i form af lydeffekter ? Bestyrelsen har med stemmerne 
4-3 vedtaget at der ikke må anvendes mågeskræmmer med lydeffekter på bådene.

 Hvad skal prisen være for at få en bådvogn ind i et bådhus om sommeren?

 Bestyrelsen har vedtaget at prisen er 250 kr for opbevaring af en bådvogn i 
sommerperioden. Ideen er god - da der så er mindre bådvogne som skal opbevares på 
pladsen. 



 OJ har ansøgt bestyrelsen om at opsætte en ”støttepædagog” fast på broens 
kant ud for sin bådplads til fru Jensen så hun kan komme sikkert ombord. Ansøgning 
bevilget!

 Udmeldelse/salg af bådpladser – følger vi vedtægterne? Ja altid.

 Bestyrelsen har besluttet at tilbyde de 2 valgte supplanter at deltage i 
bestyrelsesarbejdet ved evt. sygdom, fravær pga. arbejde eller andet. 

 Havnens drift? LØ udarbejder forslag til et havneregulativ. 

 Forsikringer! Bestyrelsen er pt i gang med at gennemgå klubbens forsikringer 
med henblik på om vi er ordentlig/nok dækket ind og at prisen vi betaler er ok eller om 
der skal skiftes til et andet selskab. Ikke færdig behandlet ved mødets afslutning.

 Ved bestyrelsesmødet den 15. april d.å. blev der besluttet at vi ville gå i gang 
med at sælge anparter til køb af en halv bådhus i det kommende bådhus 3.

  Vi har nu lavet salgspapir og anpartsbeviser a` kr 1000  til evt. kommende 
investorer. Yderligere information kan findes på Morsø Sejlklubs hjemmeside eller på 
ophængte salgspapir i klubhuset. Du kan også få information ved at kontakte 
bestyrelsesmedlemmerne.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE :  Tirsdag d. 17. juni 2014 kl 16.30 i klubhuset.

Ref. AD


