HØRBY, 12-01-2015
Fremmødte: Peer Andersen (PA), John Lygaard (JL), Ivan Jeppesen (IJ), Søren Møller
Andersen (SMA), Arne Skovshoved Andersen (ASA), Bo Nielsen (BN), Jan Ulrich (JU) Jan
Schunck (JS)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 12. Januar 2015.

1. AKTION FRA SIDSTE MØDE.
a. Træktest og sikring af pæle. JU oplyste at det ikke er udført endnu, men er
udskudt til foråret. SMA foreslår indkøb af træktester (dynamometer). Prisen er
så vidt SMA ved, omkr. 3000 kr. Sikring af pæle kan, jfr. JU, foretages med
afklippede plasticspande, som vil være en meget billig og nem løsning. SMA og
JU tager sig af sagen inden generalforsamlingen.
b. Byggeaffald på landplads. JU oplyste, at det endnu ikke er foretaget. SMA og
JU tager sig af det og indkalder til pligtarbejde for at få det fjernet inden
generalforsamlingen.
c. Forsikringssag. JL oplyste at han har kontaktet forsikringsmægler for møde,
men ikke hørt fra ham igen. Ellers er forsikringssagen afsluttet.
d. Aktivitetsudvalg. Der er arrangeret foredrag i klubhuset den 5. februar ved
Leif og Pia. Arrangementet er gratis for medlemmerne. Aktivitetsudvalg vil stå
for arrangementet og betale diverse udgifter forbundet dermed. Evt underskud
vil blive dækket af klubben.
e. Elstik på gæstepladser. JU oplyste, at elstik endnu ikke er opsat. Det vil de
blive inden sæsonstart.
2. GENNEMGANG AF BUDGETFORSLAG OG REGNSKAB.
a. JL fremlagde kladde til budgetforslag 2015 og regnskab 2014. Oplægget blev
godkendt af bestyrelsen.
3. GENERALFORSAMLING 2015.
a. Generalforsamlingen afholdes søndag den 29. Marts klokken 10:00
b. Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer af vedtægter eller havnereglement.
c. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne (men de kan komme indtil en
uge før generalforsamlingen) og bestyrelsen har ingen forslag.
d. På valg er PA, JS, IJ, SMA og ASA. Alle på nær ASA genopstiller.
e. Der mangler suppleanter til bestyrelsen. Eventuelle medlemmer der måtte have
lyst til at deltage bedes ikke holde sig tilbage.
4. FLADFISKEFESTIVAL 2015.
a. JS og Jesper fra Dagli Brugsen har talt om at afholde en sommerfest på havnen
hvor temaet kunne være ”fladfisk fra fjorden”. Festen kunne afholdes over det
meste af en dag med morgenmad, spisning og tilberedning af fladfisk, musik,
friluftgudstjeneste og meget andet. Dagli Brugsen har meldt sig som sponsor og
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det skal forsøges at få Hotel Hørby Færgekro, lokale erhvervsfisker(e) og andre
med som deltagere/sponsorer. Der var enighed om, at forslaget var godt og at
der nedsattes et udvalg bestående af JS, ASA, BO og IJ som vil komme med et
oplæg til festen inden generalforsamlingen.
5. HØRBY BÅDELAUGS EVT STØTTE TIL FJORDSVØMNING 2015.
a. Det blev besluttet at vi gerne vil støtte med ledsagebåde o.l. ASA vil overtage
koordinationen og stå for ”rekrutteringen” af interesserede.
6. FRIVILLIG HJÆLPER I HAVNEN.
a. PA var blevet kontaktet af kommunen om vi var interesserede i en frivillig
hjælper en gang ugentlig i havnen. Det drejer sig om en person der ønsker at
have kontakt med området og stadig beskæftige sig med relevante
arbejdsopgaver. Bestyrelsen var positive og PA giver kommunen besked om, at
det vil vi gerne. SMA overtager derefter koordinationen og arbejdsopgaver
fastsættes i samråd med JU.
7.

BEREDSKABSPLAN VED OVERSVØMMELSER.
a. Da oversvømmelser af havneområdet må formodes t blive en del af vores
fremtid, blev det besluttet, at udarbejde en beredskabsplan desangående.
Planen kunne indeholde udlægning af spærring omring klubhus, bestilling og
modtagelse af grus, SMS kæde o.l. PA starter projektet og fremlægger forslag.

8.

LIV I LOKALOMRÅDER, BORGERMØDE.
a. Bestyrelsen har fået en henvendelse om evt. deltagelse i mødet den 1.februar
2015. Det blev besluttet, at det ikke var en bestyrelsesopgave, men at
individuelle medlemmer opfordres til deltagelse.

9.

EVENTUELT.
a. Dræning af landplads. JS henledte opmærksomheden på den meget våde
landplads og spurgte om der skulle drænes eller repareres dræn. Pladsen har
altid været meget våd efter store nedbørsmængder. Der eksister ikke nogen
dræn, der kan renses op for at forbedre situationen. Etablering af nye dræn vil
blive alt for dyrt. Det blev besluttet, at evt. Bådejere, der generes af våde/bløde
områder omkring deres landplads, må gerne nedlægge fliser omkring og under
deres vinterstativ, hvis fliserne lægges i niveau med græsset og ikke vil genere
sommerens græsslåning.
b. På forslag fra JL ændrer PA indmeldelsesblanket på hjemmesiden, således at nye
medlemmer skal oplyse fødselsdag/år grundet den årlige indrapportering af
medlemmernes alderssammensætning.
c. Formanden indskærpede bestyrelsens medlemmer, at de arbejdsopgaver og
ansvar/deadlines vi påtager os i bestyrelsesregí skal overholdes.

10. NÆSTE MØDE bliver mandag den 2. marts kl. 19:00 i klubhuset. SMA står for mad.

Referant
Jan Schunck
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