
Refr. af best.møde 16. august 2018 

 

Ad 1: Godkendelse af refr. fra den 14. juni 2018.                                                                        
Godkendt. 

Ad 2: Forberedelse til vinteropbevaring (bestyrelsesarbejde).                                                         
Steffen redegjorde for en ny opmålingsmetode.                                                                                 
Steen og Steffen foretager opmålingen mandag den 24. september kl. 10.00 

Ad 3: Dato for ”udrykning” af stativer ( med hjælp af medlemmerne).                                                   
24. september kl. 17.30 – 19.30.  Afsluttende med pizza til de fremmødte. 

Ad 4: Jeres forslag.  Snak om Jubi-skriftet.                                                                                              
Alle er enige om, at der skal laves et nyt billede af bestyrelsen.                                                                                            
Finn og Jens vil se forslaget igennem og komme med bemærkninger. Der er i denne situation tale 
om ”nye øjne”. Vi snakker videre om dette fredag den 24. august kl. 15.00.                                        
Denne dag skal der også tages et nyt billede af bestyrelsen.                                                                       
Vi håber, at Carl kan deltage denne dag! 

Ad 5. Jeres forslag. Forslag til SU.                                                                                                            
1.Ved nye tiltag kunne man ønske sig mere involvering af havnens brugere FØR det iværksættes.  
Kan dette loves?                                                                                                                                       
2. Regnskab for Lystbådehavnen.                                                                                                              
Det nyeste og evt. over en længere periode, så man kan se udviklingen – eller mangel på samme.   
3. Status pt. efter ”undersøgelseskommissionens! Udflugt. 

Uden for dagsorden: En snak om SU i fremtiden. Er behovet til stede? 

Ad 6: Jubilæumsforberedelser.                                                                                                                   
* Tidspunkt for receptionen:                                                                                                                    
kl. 09.00 – 11.30.                                                                                                                                        

* Udsendelse af invitationer:                                                                                                                      
Til medlemmerne: 10. september. Tilmeldingsfrist: 30. september                                                        
Til VIP: 1. oktober                                                                                                                                   

* Aftale med Sejet Kro:                                                                                                                     
Steffen, Ulla og Steen laver aftale                                                                                                                              

* Økonomi:                                                                                                                                               
Entré: 50, - kr. pr. person (kun medlemmer!!)                                                                                    
Forhøjede priser på drikkevarer.                                                                                                         
Levering via BILKA – eller indkøb i Tyskland?? (blev ikke nævnt på mødet!!)                                    



* Pressen:                                                                                                                                                
Steen laver pressemeddelelse til Folkebladet 

Ad 7: Næste møde:                                                                                                                               
Mandag den 1. oktober 2018 kl. 19.00 

Ad 8: Evt. 

 

 

_______________________          _______________________         ________________________ 
Steen Lauridsen                             Brian Vinjeborg                              Steffen Jacobsen 

 

 

_______________________          _______________________                                                        
Finn Wittendorff                            Jens Jespersen 


