
Refr. af best.møde 05. august 2021. 

 

Ad 1: Godkendelse af refr. fra 15. april og 10. juni.                                                               
Godkendt. 

Ad 2: Coronareglerne og adgang til klubhuset.                                                                                           
Der laves en beskrivelse, som hænges på døren, lægges på hjemmesiden og sendes til medlem-
merne. 

Ad 3: Rengøring i klubhuset.                                                                                                             
Steffen redegjorde for den kontakt, han havde haft til et firma. Vi prøver i en periode og ser tiden 
an. Der startes med stue og 1. sal den første gang, selskabet kommer. 

Ad 4: Beskyttelse af hjemmesiden.                                                                                                      
Steffen havde fået tilbud om dette, men vi takker pænt nej. 

Ad 5: Tiltag fra aktivitetsudvalget.                                                                                                              
Vi retter henvendelse til dem efter generalforsamlingen. 

Ad 6: Maling og udvendig opslagstavle.                                                                                    
Opslagstavlen fjernes måske generelt (bruges ikke!). Klubhusudvalget ser nærmere på behovet for 
maling af huset (især rep. af blæner!) 

Ad 7: Kurser 2021/2022. VHF, Duelighedsbevis og Kanalbevis.                                                   
Steffen undersøger behovet og interessen. 

Ad 8: Jeres forslag.                                                                                                                         
Steffen:                                                                                                                                                         
* Udrykning af stativer: 21. september kl. 17.30                                                                                       
* Økonomioversigt: Fornuftigt billede.                                                                                                    
Brian: Alt sammen vedr. SU:                                                                                                                       
* Planlagte opgaver udsættes igen og igen. Hvad gør vi?                                                                               
* P-forhold på/ved servicekajen problematisk, når vejret er godt (trailerfolket!). Ved en nødsituation 
kan en lastbil/kranbil ikke komme rundt på pladsen. Der skal skiltes an.parkering af bil+trailer på 
”vinterpladsen”.                                                                                                                                         
* Mastekranen endnu ikke i orden. Fristen på 3 uger er udløbet. Hvornår sker der noget? Inden 
længe kommer de første for at tage mast af.                                                                                                
* 2 nye redningsstiger ligger ved traktorskuret. Hvornår sættes de op?                                                         
* Vi mangler stadig de gule markeringsbøjer ved den gamle servicekaj.                                            
Konklusion: Steen retter snarest henvendelse til René (SU) og Peter (havnemesteren) 

 



Finn:                                                                                                                                                             
* Har snakket med havnemesteren an. overvågningssystem. Positiv indstilling, men sagen er sendt 
videre til en kommunal gruppe, som varetager dette område.                                                               
* Ølautomaten. Måske påkrævet med en ny model inden længe. En nyere model uden møntbrug? – 
Mobilpay/kortbetaling?Måske en ”føler” desangående på genf.                                                          
Steen:                                                                                                                                                                 
* ”Tang og muslinger” (Hrs. Kommune). Har ikke hørt eller set noget endnu. Arr. i klubhuset den 
12. august. 

Ad 9: Generalforsamling? Hvornår? Spisning? Alle andre emner skulle være på plads – dog 
henvendelse til dirigenten.                                                                                                                          
Ja! Torsdag den 23. september 2021. Ingen spisning denne gang – men måske en lille indpakket 
kage (muffin!) 

Ad 10: Næste møde.                                                                                                                              
Aftales efter generalforsamlingen 

Ad 11: Evt.                                                                                                                                                 
Der udsendes nyhedsor. til medlemmerne vedr.: Nye adgangsregler, dato for udrykning af stativer 
samt dato for generalforsamlingen. Indkaldelse til genf. udsendes senere (tættere på selve datoen!) 
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