Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. august 2014
Tilstede: Claus, Gunnar, Bente, Ole, Erik, Lars, Annelise


Velkomst - formanden



Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

(17/6


Fremlæggelse af ½ års regnskab 2014 – Bente. Se vedlagte.



Claus har brugt en del tid og penge på udskiftning af ”hardware” på strømstanderne,
og er nået dertil at vi nu må have en alvorlig snak med firmaet Tallykey hurtigst
muligt. Vi har haft en del problemer hen over sommeren og vil derfor nu indkalde
firmaet til en alvorlig snak om hvad det er de har solgt os – hvad kan systemet
egentlig eller hvad kan det optimeres til, ja der er mange ting vi meget gerne vil/ skal
orienteres om.



Renovering af bruserum - Gunnar har talt med Søren Thomsen om hvad der skal
laves så vi ikke i sæsonen 2015 ikke får de problemer som vi har hidtil har haft.



Antal gæstesejlere og campere har Gunnar fundet ud af at trække ud af
Tallyautomaten så nu har vi det på plads.



Gunnar har undersøgt prisen på et dankortsystem på dieselstanderen men da prisen
er omkring kr 150.000 er det sat i bero indtil videre.



Færdiggørelse af havnekontoret går fremad. Bent er ved at være færdig med
malerarbejdet så nu er det indretningen der er næste punkt.



Vedr. henvendelse fra pigerne som sejler IF èr båd til onsdagssejladserne har Lars
påtaget sig opgaven med at udrede hvad vi gør bedst mulig for at løfte henvendelsen
det rigtige sted hen.



Lars har igen påtaget sig at finde en løsning på vores internetforbindelse – skal vi
skifte udbyder eftersom TDC ikke lever op til det de har lovet os.



Vedr. gennemgang af forsikringer vil Lars kontakte Thisted Amt vedr. husforsikring da
prisen hos Tryg er steget voldsomt (kr 10.000 kr)



Foreningen DSU (dansk Sejlunion) afholder et møde vedr. forsikringer den 11.
september fra 19 – 21.30 i Skive hvor vi fra bestyrelsen vil deltage. Fraværende ved
mødet vil være Gunnar og Erik som har lovet at blive hjemme og sørge for at finde
pladser til de store træskibe som ankommer til Nykøbing og skal deltage i årets
træskibssejlads.



Claus synes vi skal få lavet A-nøgler til alle i bestyrelsen.



Det er der ikke helt enighed om, da A nøgler giver adgang til rummet hvor Tallyautomaten er placeret. Løsningen blev at kun 2 personer får adgang til at betjene
automaten inde fra – teknik kan være en følsom størrelse!



Vi har i bestyrelsen snakket om at det vil være en god ide at lave en liste over alle de
ting Morsø sejlklub har til opbevaring hos andre og som vi skal have hjemkaldt når
bådhus 3 står færdig. Når der er styr på det kan vi orientere J Dalgreen om at opsige
lejemålet de steder hvor vi har tingene opbevaret nu.



Datoen for evaluering af sommerens havnemesterjobs og efterfølgende spisning
(stegt flæsk med persillesovs) er berammet til søndag den 5. oktober kl 12 – maden
serveres kl 13.



Tilmeldingsliste sidder på døren ind til bestyrelsesrummet




Dato for næste bestyrelsesmøde er torsdag den 2. oktober kl 16.30



Ref. AD

