HØRBY, 26. september 2017
Fremmødte:
Søren Møller Andersen (SMA), John Lygaard (JL), Bo Nielsen (BN), Ivan Jepsen (IJ), Mogens
Hansen (MH), Malene Wilken (MW), Thomas Jensen (TJ) og Havnefoged Jan Heigren (JH).
Afbud fra Jan Schunck og Frank Krüel.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 25. september 2017

1. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.

a) Dræning ved landpladser og afvanding ved mastekranen er blevet
etableret.
b) Grillhuset Holbæk kommune har ansøgt Kystdirektoratet, vi har ikke
hørt yderligere.
c) Uddybning af havnen positiv opbakning fra medlemmerne, selvom det
ikke gik helt efter planen.
d) Langtidsparkering i havnen der har ikke været nogen problemer i
løbet af sommeren
e) Der har været afholdt 3 arrangementer i løbet af sommeren:
Kirkens arrangement, Musik i Skumringstimen, Sankt Hans Aften og Mit
kæreste eje. Alle arrangementerne er gået godt.
f) Ungdomsafdelingens nye medhjælper er blevet udstyret med et
Speedbådskørekort

2. DAGSORDEN
a. Ivan Jepsen udtræder af bestyrelsen

Mogens Hansen indtræder i bestyrelsen

b. Mobilepay/shop.

Det har i år været muligt at betale havnepenge med MobilePay. Det
fungerer godt, men indtil nu er betalingerne blevet kørt ind over JL’s
konto, eller via JH’s nummer. Dette er uholdbart, og kræver en del
manuelt arbejde med efterfølgende overførsler til klubbens konto. Derfor
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bliver der oprettet en mobilpay shop, så penge indbetalt på Mobilepay
fremover går ind på klubbens konto.
c. Shelter
JL er i dialog med turlandet, der er interesseret i et samarbejde om opførelsen af
et shelter på havnens område. Der skal indhentes tilladelse til at bygge, før vi
kan komme videre.
d. Stik til Autocampere
Der har været 73 autocampere på havnen denne sommer. For at yde en god
service til de rullende gæster på havnen, er der indhentet et tilbud på opsætning
af 4 stik, som bestyrelsen har besluttet at tage imod. JH undersøger muligheden
for at få lavet et 380W stik samtidig. Tilbuddet er på omkring 10.000 kr. og
indebærer at havnen selv står for en del af gravearbejdet. Det blev aftalt at
bestyrelsen står for dette.
Standeren med de fire stik vil blive sat op midt på parkeringspladsen mellem
bænken og miljøstationen. Der vil blive sat en stolpe eller en stor sten foran, for
at modvirke at nogen bakker ind i den.
e. Behandling af forslag fra medlem N. Å.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, der ønsker at etablere nogle
større pladser i havnen. Konkret handlede henvendelsen sig om at lave tre
pladser om til to større pladser, og samtidig etablere en bro. Forslaget blev
diskuteret, men da bestyrelsen ikke mener, at der i øjeblikket er tilpas stort
behov for at udvide pladserne, blev det besluttet at genbehandle forslaget, hvis
behovet viser sig. SML giver N.Å besked om beslutningen, og mulighederne for
at komme på venteliste til en større bådplads. I forbindelse med henvendelsen,
var der blevet gjort opmærksom på, at målene på bådpladserne bør
kontrolleres. JH sørger for opmåling af bådpladserne.
f.

Status havnen v/Heigren.
Der er p.t. 5 ledige bådpladser. Der er venteliste på jollepladserne, og der
kommer løbende henvendelser fra folk der er interesserede i en jolleplads.
Skuret til fejemaskinen er lavet.
Der er lavet ny dør i værkstedet.
Der er lavet overdækning ved cykelpladserne.
Landpladserne er fyldt op, og vil forhåbentlig modvirke store vandsamlinger.
Det er aftalt, at der bliver etableret en overdækket tørreplads til
ungdomsafdelingen. Den skal laves i samme stil som de øvrige bygninger, og
bliver lavet i samarbejde mellem JH og TJ.
To medlemmer har fortalt at de er gået på grund ved en af de grønne bøjer efter
uddybningen. JH har sørget for at der bliver lavet en pejling. Der er kommet en
udfordring ved gæstebroen efter uddybningen. JH er i dialog med havnefogeden
i Holbæk, for at finde en løsning på det.

g. Status ungdomsafd. v /Thomas.
Bortset fra vejret har det været en god sæson. Det dårlige vejr har slidt på nogle
af eleverne. Det har været en udfordring, at finde ud af hvor meget vind
børnene skal ud i. Der skal være vind nok til at det ikke er kedeligt, men det
skal stadig være forsvarligt.
Der er 9 børn i ungdomsafdelingen, og interesse fra flere børn der gerne vil
prøve at sejle.
Der er 6 voksne hjælpere i ungdomsafdelingen. Alle hjælpere har enten
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speedbådskørekort eller duelighedsbevis.
Der har været lidt udfordringer med stabiliteten blandt hjælperne, der nogle
gange har været nødt til at aflyse med kort varsel på grund af arbejde.
Bestyrelsen besluttede at der skal laves en liste over medlemmer, der vil kunne
træde til, hvis der akut er behov for flere hænder en aften. Medlemmer der er
interesserede i at være på listen, er velkommen til at ringe til Thomas 26 27 66
90.
De 2 feva joller er blevet taget i brug, de er noget mere livlige end
optimistjollerne. Der er bestilt træningssejl til feva jollerne.
Planen for den kommende tid er, at skabe mere hygge i Ungdomsafdelingen.
Ungdomsafdelingen vil gerne bruge klubhuset til f.eks. filmaftener og lektiecafé.
Der er opbakning til dette fra bestyrelsen, og det blev besluttet, at den del af
klubhuset der i øjeblikket bliver brugt til at opmagasinere stole, laves til
hyggehjørne. John har en projektor, som ungdomsafdelingen er velkommen til
at låne til filmaftener. Alternativt kan der indkøbes en projektor til klubben.

3. EVENTUELT
a. Orientering om aktivitetsbro v/Søren
SMA har været i kontakt med firmaet der har lavet flydebroen ved klubhuset, for
at undersøge hvad det koster at få etableret en krible-krable bro.
Der er desværre ikke kommet et tilbud endnu.
b. Opfølgning på forsommerens aktiviteter, samt ”vild med vand”. Skal vi
fortsætte?
Havnen er blevet kontaktet af Vild med vand 9. juni. Bestyrelsen har besluttet at
melde Hørby til. SMA giver besked.
c. Familiemedlemskab
Bestyrelsen overvejer mulighederne for at lave et medlemskab, der tilgodeser de
medlemmer der gerne vil bruge klubbens faciliteter. Inspireret af de
eksisterende muligheder og de takster de bruger i Jyllinge Sejlklub, laver JL et
oplæg, som bestyrelsen tager op på et senere møde.

Referent
Malene Wilken
Næste møde er mandag d. 6. november kl. 19.
Malene sørger for mad
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