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HØRBY, 29/5-18
Til stede var: Jan Schunck (JS), Frank Kruel (FK), Kjeld Truedson (KT), Mogens Hansen (MH), Bo
Nielsen (BN), Allan Lystrup (AL).
Suppleanter: Malene Wilken (MW) samt Havnefoged Jan Heigren (JH).

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 28. MAJ 2018

1. AKTION FRA SIDSTE MØDE.
a. Opdatering om havnens tilstand (JH)
i. Stik på landplads. Elektriker har travlt lige nu. Det vil blive foretaget i
løbet af sæsonen og JH sørger for, at det er sket inden bådoptagning.
ii. Ødelagte planker på østbro er indkøbt og udskiftet. Regning bliver sendt
til skadevolder som har erklæret sig enig i at betale.
iii. Vinduer til klubhus - 3 mod syd - er bestilt og ankommer i uge 24. JH
foretager udskiftningen.
iv. Badestiger skal males i indeværende sæson. JH sørger for, at de
afmonteres, bliver malet og genmonteret.
v. Opsætning af pladsnumre er færdiggjort.
vi. Opslag om bortauktionering af master er opsat på klubhusets dør.
vii. Efter opmåling af bådepladsernes aktuelle bredde, blev bådejerne bedt
om at meddele deres båds bredde. 35 mangler stadig at melde tilbage.
Det bringes på hjemmeside og sendes ud pr mail. AKtion; MH og JH.
viii.Der er 3 ledige bådpladser - 2 x 11 meter og 1 x 14 meter. Opslag om
ledige bådpladser skrives og sættes på opslagstavle (JS) samt på
hjemmesiden (MH)
ix. Overdækket grillterrasse mm. JH ønsker ikke at lave fundament og
grillhus i løbet af sommeren. JH tilbyder at udføre fundamentering og
fliselægning i løbet af efteråret 2018 og opføre grillhuset, så det er opsat
inden sæsonstart 2019. Bestyrelsen vil forsøge at finde en anden, som
vil være projektansvarlig, så det kan blive iværksat i løbet af juni/juli.
Lykkes det ikke, fastholder JH sit tilbud om, at han vil udføre det i løbet
af efterår og vinter. BN og FK undersøger om en anden kan stå for
projektet i sommeren 2018.
x. JH meddeler, at han stopper som havnefoged med udgangen af maj
2018. Igangværende projekter færdiggøres som aftalt ovenstående.
b. Oprydning landplads går fremad og der mangler kun lidt endnu. Det gamle
stativ til rør skal fjernes. Joller i vandkant ud for shelter bliver fjernet. (AL)
c. Salg af Columbus og Laser. Jollerne er solgt for ialt 4500kr.

!1

d. Master uden ejer. Masterne er flyttet til kanten af landpladsen. JS udfærdiger
notits om at masterne vil blive solgt, hvis de ikke er afhentet eller markeret med
ejers navn inden bådoptagning i oktober.
e. Facebook gruppe. Ændring af navn mm. MW er i kontakt med FB og følger op.
2. DAGSORDEN.
a. Vild med vand. (MW) Programmet er opdateret. Der vil blive loppemarked på
landpladsen hvor boderne betaler 25 kr pr meter. Yderligere vil der blive “Leg i
skum”, dyk med Holbæk Dykkerklub, Gymnastikopvisning, Kajak opvisning,
optimistjolle sejlads, åben båd, redningshelikopter opvisning, servering af mad
oma. Endeligt program for dagen udfærdiges og ophænges v. MW. Afspærring af
P-areal foretages af BN. Medlemmer der kan/vil deltage i dagen kan stadig
skrive sig på listen i klubhuset.
b. Pattegris om aftenen den 9/6. Der er stadig ledige pladser og interesserede
opfordres til at tilmelde sig. Opslag bringes på hjemmeside. (MH)
c. Videoovervågning af havn. Vi har modtaget et tilbud på en god, professionel
løsning. Pris bliver 12900 for opsætning og en mdl. udgift på ca 500kr. (excl
moms) Vi indhenter et tilbud mere og beslutter os derefter. Aktion AL.

3. EVENTUELT.
a.
Blød bund ved kajak slæbested. BN oplyste, at han var blevet fortalt, at bunden
ud for det planlagte slæbested for kajakker måske er farlig blød og “bundløs”. Det
skal undersøges snarest. Aktion FK og JS.
b.
Mulighed for refusion af elafgift. I FLID var der en artikel der belyst
mulighederne for at klubben kan søge om delvis refusion af elafgifter. AL
undersøger.
c.
Havnefoged. JH stopper som havnefoged pr. 31/5. SMA overtager funktionen
som konstitueret havnefoged og vil iværksætte overlevering fra JH. MH sætter
opslag på hjemmesiden om at vi søger ny havnefoged pr. 1. juni. Opslag til
udhængsskab opsættes af JS.

4.NÆSTE (ordinære) MØDE bliver den 27. august kl. 19:00. MW sørger for mad.
Sekretær
Jan Schunck
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