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Dagsorden:
 

Godkendelse af 
referat nr. 281

Ej modtaget – udskudt

Meddelelser fra 
formand og 
bestyrelsesmedlemm
er

Finn Rasmussen oplyser at han ikke modtager 
indkaldelser mv., ., så han mangler på sekretærens 
mailingliste.
Lene og Finn efterlyser aftalt oprydningsmøde med 
Per og Dennis . – samt evt. Bob. Er der fyldt op til 60 
personer ?
På havnens dag fik Maleren – Schønnemann – solgt 3 
store malerier og 4 litografier. Han forærede klubben 
et litografi med motiv fra Allinge på Bornholm. Der er 
ophængt på ydervæggen mod kranen og over for 
entreen.
Finn oplyste at fiskekonkurrencen gik godt. 19 
betalende og fornuftige fangster. Ingen 
fiskekonkurrence til efteråret, men igen til maj 2019, 
men en uge senere end i år. Man hyggede sig med 
morgenmad først på dagen og ristede pølser om 
eftermiddagen.
Jørgen: Ved det seneste udlån af klubhuset blev 
toiletdørene holdt åbne med en kampesten hos 
herrerne og en affaldsbøtte hos damerne, så alle fra 
gaden kunne gå ind uhindret. Det er ikke i orden – 
meningen med det nye låsesystem er at dørene skal 
være lukkede, så der ikke er adgang for hele 
strandparken. Frank fra S-broen fortalte at han forrige
gang der havde været fest, havde oplevet det 
samme. Da han ville fjerne den ene sten blev han 
lovet tæsk hvis han rørte den. Det er ABSOLUT IKKE i 
orden.
Finn spørger til den kontrakt lånere af huset 
modtager.
Finn: Vild med vand – klap en krabbe – stor succes – 
masser af pigvar, nogle krabber, lidt ål og en kutling 
kunne børnene stikke hænderne ned til. Nogle af de 
voksne havde plasticposer med, så fladfiskene 
forsvandt som dug for solen da de fik lov til at tømme
bassinet.

Meddelelser fra 
kasserer

Vi har netop modtaget info fra havnen om 5 nye 
medlemmer. Endvidere lidt mere til 
mellemregningen. Når det er bogført udsendes en 



opdateret balance samt saldoliste – brofordelt. Kun til
internt brug.

Kommunikationsudval
g

Omtale vild med vand – skt. Hans vi tænder grillen 
hvis ikke der er forbud mod åben ild.

Husudvalget Er der bestik mv. til 60 ? Se evt. ovenfor ang. Efterlyst
møde.
Adgang til grill og gas – skal vi fylde op så snart der 
ikke er mere gas. Skal grillen være låst med kæde, så
alle kan komme ind til den og gassen, så der blot låst 
er af med kæde.

Nyt fra 
havnebestyrelsen

Jørgen orienterede omkring kranudvalgets arbejde 
samt den rundering til 22 steder bestyrelsen 
besigtigede ved sidste bestyrelsesmøde.
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
den 03. juli som en sikkerhedsforanstaltning såfremt 
de modtagne krantilbud overstiger rammen på de 2,3
mill. Hvis tilbuddene ligger under de 2,3 mill bliver 
mødet holdt alligevel, men vil så blot være et møde 
hvor der bliver orienteret om kranprojektet.
Til toiletterne på Muslingen bliver der indkøbt og 
udskiftet 4 toiletter. Blandingsbatteriet hos damerne 
og afløbet bliver der kikket på.
Vores teleskoplæsser – Kermit – skal have 4 nye dæk.
Der er begrænset vanddybde i indsejlingen. 
Klaptilladelse er modtaget, så uddybning kan 
igangsættes.
Søsætning samles på torsdage.

Hjemmesiden Udskudt da Dennis ikke er til stede.

Aktiviteter Sankt Hans – omtalt under kommunikationsudvalget.

Eventuelt Finn foreslår udskiftning af gasgrillen – evt. til august 
når der er udsalg.
Og så lige nøglesituationen en gang mere – se 
tidligere.

Næste møde Evt. 14. august – formanden beslutter og informerer.

 


	Referat fra bestyrelsesmøde nr. 282 den 12.juni 2018 kl. 19.00

