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HØRBY, 16 april 2018
Til stede var: Søren Møller Andersen (SMA), Jan Schunck (JS), Frank Kruel (FK), Kjeld
Truedson (KT), Mogens Hansen (MH), Bo Nielsen (BN), Allan Lystrup (AL).
Suppleanter: Malene Wilken (MW) og Kenneth Frøsig (KF)
Havnefoged Jan Heigren (JH). Ungdomsudvalg v. Thomas Jensen (TJ). Aktivitetsudvalg v. Finn
Jensen (FJ) samt afgående kasserer John Lygård (JL)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 16. April 2018

Inden bestyrelsesmødet startede, overrakte AL den afgående kasserer John Lygård en
vingave og SMA takkede ham for hans mange års virke for klubben.
1. AKTION FRA SIDSTE MØDE.
a. Tilbud på opsætning af CEE stik på landpladser. (JH)
Elektriker har ikke svaret. JH rykker/iværksætter når alle både er i vand.
b. Algerensemiddel til broerne. (JH)
Algerens er indkøbt og afrensning er i gang.
c. Årsmærker samt mærker til trailere. (SMA)
Er indkøbt. De er hos JH på kontoret.
d. Opsætning af pladsnumre. (JH)
Er i gang opg næsten færdig. ENkelte både skal rykkes lidt mellem pælene.
e. Ændring af tekst på havnens hjemmeside vedr. vinter/bad. (MH)
Bad og toilet lukket fra 1. nov til 31. marts. Autocamper pris i den periode
sættes til 100kr. MH opdaterer hjemmeside.
2. DAGSORDEN.
a. Fastlæggelse af kasserens ansvar i forb. med bestyrelsesansvar. (SMA)
AL og JL kører “parløb” indtil videre. JL fører regnskab og AL følger med.
Udgiftsbilag signeres af begge.
b. Ydelser for arbejde for bådelauget. Hvem får hvad? (SMA)
JL redegjorde for hvem, der får hvilke ydelser. Havnefoged og medlemmer af
havneudvalg får rabat på pladsleje/kontingent.
c. Facebook grp. Hvilken skal vi bruge? Hørby Bådelaug/Hørby Havn. (FK)
Siden “Hørby Havn” er oprettet af FB. MW har skrevet til FB for at overtage
navnet og brugsret, således at “Hørby Bådelaug” kan nedlægges. MW afventer
svar og følger op.
d. Eventuel salg af ungdomsafdelingens materiel o.a. (TJ)
1. Laserjolle og de to Columbus joller skal afhændes. Peer Andersen spørges om
han vil have Laser jollen tilbage eller om vi må sælge den. TJ sætter dem til salg
på DBA. Kan de ikke sælges, køres de væk.
2. Der mangler 2 presenninger til 606’erne. TJ indkøber.
3. Klargøring af 606 til isætning. JH og TJ koordinerer og JH indkalder til
pligtarbejde.
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e. Overskudsmasterne fra masteskuret - hvad gør vi. (JH)
5 master henligger uden navn/kendt ejer. De flyttes og lægges på bukke langs
med grøften. MH sætter efterlysning på hjemmesiden og meddeler, at de skal
afhentes inden standernedhaling og at de ellers vil blive solgt på auktion i
klubben. Notits ophænges i udhængsskab - (JS)
f. Videoovervågning. (SMA)
Vi afventer tilbud fra fa. “SeaSafe” SMA rykker.
g. Oprydning på landplads og mellem skure. (JS)
1. Landpladsen skal ryddes for opmagasinerede tønder, jernrør mm. senest 1.
juni. SMA udfærdiger brev til Henrik og Christoffer.
2. Stejlepladsens 3 pæle nærmest masteskuret fjernes for at give plads til
masteklargøring mm..
3. Når pladsen er ryddet for tønder, etableres en garnrenseplads med 3
overliggere og flisebelægning på et hensigtsmæssigt sted.
4. Oprydning og renholdelse af gangarealet mellem skurene skal foretages. Der
må ikke oplægges fiskegrej eller andet materiel mellem skurene.
h. Præsentation af nyt forslag til grillhus design. (FK)
Et alternativt forslag til den overdækkede grillplads blev drøftet.
Tagkonstruktionen er ændret ift. det nuværende projekt. Der var enighed om, at
det tilsendte var harmonisk og passede ind i helheden. Kystdirektoratets
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen er udarbejdet på grundlag af de
tegninger, der blev vist på generalforsamlingen i 2016 og i dispensationen står
der specifikt at “husets tag har pyramideform med 4 ens tagflader”. Holbæk
kommune skal give byggetilladelse til opførelsen som beskrevet i dispensationen
og sagen er under behandling. Hvis tagkonstruktionen skal ændres, skal sagen
gå om i Kystdirektoratet. På grund af tidsfaktor mht. ansøgning om tilskud fra
Nordea fonden - senest den 1. maj - blev det besluttet, at vi fortsætter med det
tidligere godkendte projekt - med pyramideformet tag. Hvis det senere viser sig,
at der er utilfredshed med dette, vil vi ansøge om tilladelse til at ændre
tagkonstruktionen.

3. EVENTUELT.
a. Opdatering Vild med Vand. (MW) MW opdaterede om planerne for dagen, med
mange gode ideer. FJ og MW er tovholdere, men mangler ca. 8 hjælpere til bl.a. salg
af øl/vand og andre gøremål. Alle der vil hjælpe kan kontakte Finn eller Malene.
b. Opdatering om “byggesag”. (JS)
Kystdirektoratet har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre
overdækket grillterrasse, slæbested og shelter. Holbæk kommune har givet
tilladelse til at vi må opføre det som beskrevet i dispensationen. Sagen skal nu
behandles som en byggesag og vi forventer tilladelsen i hus omkr. 9 maj, hvor
indsigelsesfrist udløber. Nordeafonden søges om penge til opførelsen. Holbæk
kommune vil ansøge Kystdirektoratet om en generel ophævelse af
strandbeskytteslinjen i det område, der er defineret som Hørby Havn.
c. Evaluering af generalforsamlingen

Der var enighed om, at næste års generalforsamling skal forberedes bedre
mht. dagsorden, beretninger o.a. som blev påpeget af dirigenten
d. Havnens tilstand - bådisætning. Opdatering ved JH
JH oplyste, at isætning forventes at kunne klares lørdag den 28. fordi mange har
sat båden i vandet inden.Der har været lidt problemer med at finde havneplads til
Niels Ågårds store båd, men der er fundet en løsning nu. En båd på østbroen
har ødelagt 5 eller 6 af broens planker pga for lange agtertrosser, et stort bovanker
og manglende tilsyn. Plankerne skal bestilles specielt, da de ikke er hyldevarer. JH
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skifter plankerne og regningen sendes videre til bådejeren. Brandslukkernes sidste
anvendelsesdag er udløbet og de skal udskiftes. Containerne til affald skal tømmes.
Redningsstiger skal males - maling er indkøbt.
e. Udlejning af klubhus.
JS orienterede om den polemik, der var omkring hans leje af klubhuset den
15/4 og de problemer der opstod i klubhuset, da hans gæster ankom. Bestyrelsen
tog det hændte ad notam. Bestyrelsen besluttede at ændre udlejningsperioden af
klubhuset fra “Standernedhaling til standerhejsning” til “Fra 1. november til 31.
marts.”

4.NÆSTE MØDE
Afholdes den 25. maj. AL sørger for mad.

Jan Schunck
Referant
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