
Referat fra Bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014

Alle tilstede -  Ingen fraværende!

1. Flagpolitik : Bestyrelsen har givet vores servicemedarbejder Per opgaven med at 
hejse Flaget hver morgen på hverdage. Den eller de som har opgaven med at gå 
runden som Havneservice om aftenen skal sænke flaget ned og huske at lukke og 
slukke i klubhuset som sidste mand! I weekenden når Per har fri er det havneservice 
som både hejser og sænker flaget. Der er indkøbt flagkroge så man er fri for at binde 
knuder. Husk- sidste mand lukker og slukker!

2. Hvornår er der lukket op i klubhuset? På hverdage er det Per som lukker op kl 8.00 - 
havneservice lukker og slukker efter” havnerundfarten” om aftenen ca kl 19.00.  I 
Weekenden klarer havneservice opgaverne.

3. Brochurer og læsestof omhandlende events og begivenheder på Mors klarer Lars 
med turistkontoret og Morsø Folkeblad ang. ugeaviser som vi kan tilbyde vore gæster
lidt læsestof/ information om vores skønne Ø.

4. Datoer for afrigger og standerhejsning er som følger: Afrigger er 25. oktober 2014. 
Standerhejsning er 4. april 2015. Arbejdsdagene er flyttet til 1. november 2014 og 
28. marts 2015 hvis vejret vil tillade det. Nærmere information vil komme på 
hjemmesiden og som opslag på tavlen i klubhuset.

5. Afløser for Havnechefen under ferie?  Der blev foreslået undervisning i brugen af 
Tallycard automaten lørdag d.21 juni til Erik, Lars og Claus. Gunnar afleverer nøgle og 
dankort til opbevaring i pengeskabet inden ferie. Ved paniksituationer kan alle døre 
åbnes med grøn kort som Claus er i besiddelse af.

6. Spørgsmål ang. køb af halvdel i bådhus 3 hvis Morsø Sejlklub springer fra. Det er 
ejeren som har den anden halvdel der har første ret til et eventuelt køb.

7. Højere hastighed på internettet- Lars har fået udleveret kundenr. Til TDC og vil så 
prøve at tage kontakt til dem ang. en hurtigere hastighed.

8. Kasseren medbragte regnskab over 1. halvår 2014, det så rigtig godt ud

9. Kontoudtog samt antal overnatninger pr måned er bestyrelsen bekendt med.

10.  Der oprettes en mappe/ringbind til kontoudtog samt statistik over antal 
overnatninger vedrørende autocampere og gæstesejlere. 

11. Problemet omkring zikane/undergravende omtale af klubbens medlemmer har vi i 
bestyrelsen valgt ikke at kontakte TC for yderligere diskussion vedrørende dette 
uforskammede indlæg.



12. Der blev ikke valgt en dato for næste bestyrelsesmøde da de fleste er på 
sommerferie de næste måneder.

God sommer til alle!

Ref. AD

 


