Igelsø 2. Juni 2016
Fremmødte: Frank ? (F?), Søren M Andersen (SMA), Bo Nielsen (BN), Keld Truedsson (KT), Jan Heigren (JH),
Peer Andersen (PA), Ivan ? (I?), John Lygaard (JL), Mogens Hansen (MH, Ref.)
1. Aktion fra sidste møde
a. Div. Skilte er opsat
b. Bekæmpelse af ukrudt pågår
c. Tilbud på ”WATERFRONT” (beskyttelse af Klubhus); Intet modtaget, Henlægges?
d. Kæde ved slæbested er fjernet
e. PA og F? ridsede kort deres oplæg til mål og visioner op. Næste møde med henblik på
fremlæggelse på Generalforsamling.
f. Ændrede takster: Har været i ”Nordvestnyt” (gratis!). Ingen øvrige nødvendig foreløbig.
g. Ny Badebro/strand (SMA): Skitse og ideer fremlagt,
h. prisoverslag kr. 250.000,
i. Badevand pt karakteriseret som ”GOD”,
j. Partner/sponsorer, som Lokalforum, kontaktet. Andre fonde mm skal overvejes. F? og SMA
arbejder videre.
k. Bestyrelsesmedlemmer har nu alle fået nøgle til Havnekontoret
2. Fladfiskeudvalget
a. Brugsen sponsorerer morgenmad og mad til aften (ikke frokostsandwich).
b. Telt lejes til ca 150 pers.
c. Prisforeslag kr. 150,- inkl. ½ fl vin.
d. Aktiviteter som sidste år, herunder Demonstration af ”Sejlsikkert” v/Torsten.
e. Musik?? Tages op næste møde.
3. Havnen (JH)
a. Skitser til planlagt Grillhytte fremlagt.
b. Prisoverslag kr 27.500 excl. Diverse arbejder.
c. Hytten flisebelægges.
d. Kystsikringen er kontaktet for ansøgning, afventer svar.
e. JH orienterede om at der fortsat løbende ryddes op på området.
4. Hjemmeside (PA)
a. Abonnement opsagt pr. 31/12-2016
b. MH overtager arbejdet med ny hjemmeside, herunder tilbud på ny side.
c. Huske sponsorer til siden
d. Per ændrer mailadresse til SMA og sørger for backup af siden til MH

5. Autocamper
a. Forslag fra Jan Schunck ikke stemning for pt. Behov observeres mht eksisterende belastning.
6. Overdragelse af Formandskab, PA
a. PA afleverede mappe med diverse dokumenter til SMA
b. SMA takkede på bestyrelsens og klubbens vegne for PA´s arbejde og afleverede herunder en
Øl-gave
c. PA takkede og konstaterede at klubben efter hans og den nye bestyrelses indsata havde fået ro
på tidligere uro i klubben. Og håbede dette kunne videreføres.
7. EVT
a. JL orienterede om at den lokale præst igen i år fremstiller en Kalender. Klubben er velkommen
til at få sideplads heri. Senest 10.august. JL tager aktion

Næste møde: 8. august 2016 kl. 19:00
Hvem sørger for mad??

Ref. Mogens Hansen

