HØRBY, 29.03.2017
Fremmødte: Søren Møller Andersen (SMA), Bo Nielsen (BN), Jan Schunck (JS), Ivan Jepsen
(IJ), Kjeld Truedson (KT), Marlene Wilken (MW) Jan Heigren (JH).
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Onsdag den 29. Marts 2017.
1. AKTION FRA SIDSTE MØDE.
a. Fladfiskefestival blev fastlagt til 9. September under forudsætning af, at Hørby
Færgekro og Dagli Brugsen vil være med igen i år.
2. Opfølgning på Generalforsamling.
a. Takstblad blev diskuteret. Depositum blev sat meget ned og dyreste plads i
havnen koster nu 15.400 i indskud.
b. Frihavnsmærker er steget fra 95 til 100 kr
c. Hjemmesiden har haft lidt problemer efter ny leverandør, men er næsten fuld
funktionsdygtig nu.
d. Stormflodssikring. Der er truffet aftale med Pool World v/Per Grønning om at
han opbevarer et antal badebassiner som skal anvendes vandfyldte ovenpå en
pressening som vandbarriere. Fordelen for os er dels ugiften og dels at det hele
tiden er nye, der er på lageret.
e. Fundraising. Bestyrelsen søger frivillige, der vil deltage i arbejdet med at søge
diverse fonde om tilskud til badebro og –strand.
f. Landplads nivellering vil blive foretaget efter bådisætningen.
g. Traktor blev diskuteret og som sagerne står nu, bliver vi nødt til at afhænde
den. JL undersøger, om der er mulighed for at tegne ansvarsforsikring på den,
selvom den ikke er indregistreret og derefter anvende den som arbejdsredskab i
havnen.
3. Orientering om havnen.
a. JH orienterede om uddybning og som det ser ud nu, vil uddybning finde sted
på et tidspunkt EFTER bådene er sat i vandet. JH vil tale med Havnechef i
Holbæk og forsøge at få det arrangeret til oktober, efter alle både er på land.
4. Eventuelt.
a. Ungdomsafdeling. Grundet ungdomsafdelingens succes og at der som oftest er
deltagelse af flere personer fra samme familie, blev det besluttet, at vi vil
forsøge at oprette et ”Familiemedlemsskab” kontingent.
5. Næste møde bliver 8. Maj. BN sørger for mad.
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Ivan Jepsen
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