HØRBY, 20. februar 2018
Fremmødte:
Søren Møller Andersen (SMA), Frank Krüel (FK), John Lygaard (JL), Bo Nielsen (BN), Mogens
Hansen (MH), Malene Wilken (MW), og Havnefoged Jan Heigren (JH).
Afbud fra Jan Schunck og Kjeld Truedsson.
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 19. februar2018

1. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.

a) Opmåling af havnepladser er i gang.
Beredskab omkring huset bliver lavet inden 1. oktober 2018
Video på havnen SMA har talt med firmaet SeaSafe, der har givet et
tilbud. Spørgsmålet bliver behandlet på generalforsamlingen.
JL har været i kontakt med Holbæk kommune vedr. eventuel ophævelse
af Strandbeskyttelse på havnen. Der er ikke kommet en beslutning fra
kommunen endnu.
På baggrund af en indsigelse i forbindelse med anlægningen af en
badestrand/aktivitetsbro, har SMA har indhentet tilbud på at få et par
badestiger på broen. Ansøgningen sendes til kommunen igen.
Bestyrelsen orienterer medlemmerne om status på generalforsamlingen.

DAGSORDEN
a

b

Ungdomsafdelingen, Børneattester
I forbindelse med ansøgning om medlemstilskud, blev en ansøgningen til
kommunen udfyldt og underskrevet.
Vild med vand
Hørby Bådelaug deltager i det landsdækkende arrangement Vild med
vand lørdag d. 9. juni.
Der vil i løbet af dagen være mulighed for at købe mad og drikkevarer.
Om aftenen vil der være helstegt pattegris. Hold øje med klubbens
hjemmeside, hvor der løbende bliver skrevet mere om arrangementet.
Medlemmer har lyst til at være med til at gøre dagen festlig, bedes
kontakte Malene Wilken. Programmet for dagen er under udarbejdelse.
Se mere på Vild med vands hjemmeside.
Der er lejet et telt, som kommer til at stå på havnen begge dage i
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weekenden d. 9. - 10. juni, fordi der skal være Alsang på havnen søndag
d. 10. juni.
c

Planlægning af generalforsamling
Der er Generalforsamlingen d. 25/3 kl. 10 (HUSK det er sommertid)
Følgende er på valg: Frank (genopstiller), Kjeld (genopstiller), Bo
(genopstiller) John Lyggaard (genopstiller ikke – træder ud af
bestyrelsen, men tilbyder at hjælpe til med det regnskabsmæssige i en
periode).
Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der kunne være interesserede i at
overtage hvervet som kasserer til at stille op til bestyrelsen.
Dagsordenen for generalforsamlingen sendes til medlemmerne hurtigst
muligt.

Eventuelt

Orientering fra Havnefogeden
Der har været nogle problemer med strømmen på landpladserne.
Havnefogeden indhenter et tilbud på opsætning af CEE stik.
En nylig brand i Holbæk Marina skyldtes et kabel. Bestyrelsen
diskuterede om det skulle være et krav i Bådelauget, at man kun må
have kabel i stik, når der er nogen ombord på båden.
Rensning af broer for alger, havnefogeden informerede om et
miljøgodkendt algemiddel, der vil blive indkøbt til at rense broerne.
Mærker til trailere og Årsmærkater: SMA får lavet nogle nye mærkater.
Nummerering af bådpladser: Der er fremstillet nogle sorte rondeller til
pladsnumrene, der skal monteres på broerne. Nogle bådejere har måtter
ud for bådpladserne, der hvor rondellerne skal sidde.
Medlemmerne der har måtter ud for deres bådpladser, bedes flytte
måtterne 10 cm. ind på broen, så der er plads til at rondellerne kan blive
monteret. Hvis måtterne ikke er flyttet inden 1. april, vil de blive fjernet.
Havnefogeden har i forbindelse med en opdatering af Autocamperkataloget informeret redaktionen om, at der er mulighed for tømning af
tørkloset, og at der er opsat nye stik til autocampere i Hørby havn. Det
skal skrives ind i teksten på havnens hjemmeside, at der kun er
bademuligheder i Hørby om sommeren.
Nye stropper og spil til bådvognen er monteret.
Lørdag d. 2/6 bliver der opsat et telt på havnen, fordi der skal være
bryllup på havnen.

Næste bestyrelsesmøde er søndag d. 25. marts
Referent
Malene Wilken
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