HØRBY, 20-04-2015
Fremmødte: Peer Andersen (PA), John Lygaard (JL), Ivan Jeppesen (IJ), Søren Møller
Andersen (SMA), Bo Nielsen (BN), Jan Ulrich (JU), Jan Schunck (JS), Kjeld Truedsson (KT),
Mogens Hansen (MH)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 20. April 2015
1. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN.
Som sekretær fortsætter JS og SMA fortsætter som næstformand.
2. BESTYRELSESREPRÆSENTANTER I UDVALGENE.
PA foreslog, at der skal være en bestyrelsesrepræsentant i alle de faste udvalg, for at
tilsikre en bedre kontakt mellem udvalgene og bestyrelsen. Det blev vedtaget. IJ
indtræder i miljøudvalget og SMA samt BN indtræder i aktivitetsudvalget.
3. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.
a. Der eksisterer en liste over uafsluttede opgaver – opgaver som skulle have
været færdige i dag. PA pointerede, at alle arbejdsopgaver er frivillige, men når
man påtager sig en opgave og lover den færdig på et givet tidspunkt, så skal det
søges overholdt.
b. Træktest af pæle er næsten færdigt. De resterende pæle ved østbroen testes
tirsdag den 21. April. Indtil videre er der to pæle der er knækket.
c. Byggeaffald på landpladsen. Er bortskaffet.
d. Elstik på gæsteplads. KT påtager sig jobbet og det er gjort inden 1. Maj. NJ
elservice har gennemgået alle faste installationer og der er ingen fejl.
e. Beredskabsplan i forbindelse med stormflod er endnu ikke udarbejdet. PA
udarbejder planen i løbet af indeværende sæson.
f. Indmeldelsesblanket på hjemmesiden med plads til opgivelse af alder. Er
udarbejdet.
4. STATUS PÅ HAVNEN.
a. Ifølge artikel i FLID & FRITID, er Hørby Havn, i de fleste tilfælde af uheld i
havnen er Hørby Bådelaug ansvarsfri. Eneste tilfælde hvor vi eventuelt kan
drages til ansvar er hvis en fortøjringspæl knækker og vi ikke har haft
udarbejdet en vedligeholdelsesplan der dokumenterer, at pælene er
trækprøvede indenfor en planlagt plan. MH udarbejder et udkast til
vedligeholdelsesplan for havnen – broer – med tidsintervaller og
kravsspecifikationer til pæle, brædder o.l. Planen fremlægges på næste
bestyrelsesmøde.
b. Oprydning på landpladsen. Der er en del gamle stativer og brædder der ligger i
området hvor vores vinterstativer skal ligge. JU sørger for oprydning og
bortskafning tirsdag den 21. April.
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c. Gamle joller ved sivkanten. PA opretter en notits på hjemmesiden og anmoder
ejerne af de gamle joller om at få dem fjernet. Der gives en tidsfrist og er de
ikke fjernet, eller ejeren har meldt sig inden fristens udløb, vil de blive indleveret
som hittegods.
d. Plads til skrald. På Generalforsamlingen blev bestyrelsen anmodet om at få
startet projekt med opstilling af skraldebøtter og flaskecontainer indenfor et
indhegnet område på sydsiden af toiletbygningen. Der tages udgangspunkt i
Henriks fremsendte forslag. JU og MH tager sig af det og udarbejder et budget
for etablering af fjernelse af buske, flisebelægning og rejsning af hegn. Det
forudsættes at arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft evt. som pligtarbejde.
Plan og prisoverslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
e. Nye fjernbetjeninger til mastekran. JU har fået en tilsendt som samlesæt den
erstatter den der er kasseret og den anden vi har repareres. Begge
fjernbetjeninger vil være klar til brug inden den 1. Maj.
f. JS informerede om projekt Fladfiskefestival. Der går fremad og næste møde i
udvalget er den 11. Maj.
g. Hjemmeside. Ønske om nyhedsbrev via hjemmesiden er færdiggjort.
h. Standerhejsning. Søndag den 26/4 klokken 12:00
i. Klubstandere. Er indkøbt og sælges for 75kr pr styk. PA retter hjemmesiden op.
JL retter takstbladet.
5. EVENTUELT.
Græsslåning på græsarealet foretages igen i år af Jakob.
6. NÆSTE BESTYRELSESMØDE.
Mandag den 1. Juni. JL sørger for mad.

Jan Schunck
Sekretær.
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