HØRBY 07-05-2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 07-05-2019
KL. 19.00
Fremmødte:
Søren Møller Andersen (SMA), Frank Kruel (FK), Bo Nielsen (BN)
Katharina Povlsen (KP), Rasmus Christensen (RC), Torsten Larsen (TL), Niels Aagaard (NAA), Kjeld
Truedsson (KT), Allan Lystrup (AL)

1. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.
Der blev gennemgået punkterne fra seneste bestyrelsesmøde
Status, havnen:
-Der er bestilt smed til etablering af vaskesøjle i klubhuset, så snart vi har fået lavet installationerne, vil der
blive indkøbt vaskemaskine og tørretumbler, der vil samtidig blive indkøbt nyt komfur til klubhuset. Prisen
for en vask og tørring er fastsat til kr. 60,-, der vil blive opstillet en pengekasse til dette. Allan spørger Jan
Ulrich om han er interesseret i at installere det.
-Venteliste: AL arbejder fortsat på at opdatere oversigten over havnepladser, og ventelisten. Ventelisten vil
blive tilgængelig både på hjemmesiden, samt i skabet på havnen. Det skal koste kr 100,- om året, at stå på
ventelisten.
Ansøgere skal selv sørge for at betale kr. 100,- til ventelisten hvert år, senest d. 1. januar.
- Vandposten ved slæbestedet vil blive etableret hurtigst muligt.
Der er bestilt smed til forlængelse af alu-pladerne ved flydebroen. AL sørger for at få det etableret.
-Der er søgt 2 fonde til tilskud til grilhytten, hhv. SEAS NVE og Holbæk Kommune. Vi har fået afslag fra
SEAS, og afventer svar fra Holbæk kommune.
-Opførelsen af grilhytten er i fuld sving, og der arbejdes af frivillige hver onsdag fra kl 19, alle er velkomne til
at komme og give en hånd.
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2. DAGSORDEN.
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DAGSORDEN
a. Gennemgang af takster
- Frihavnsordningpris 40,- pr overnatning
- venteliste kr. 100,- pr år
- Vaskemaskine og tørretumbler 60,- pr. gang
- Bestyrelsen har besluttet at det ikke skal koste noget at bo i båden på
havnen, da bestyrelsen mener, det opvejes af at der er opsyn med havnen til
alles interesse, hvis der skulle bo nogen på sin båd.
-Alle både der ligger i vandet i vinterhalvåret med tilsluttet strøm, fra 1.
november til 1. maj, skal have påført godkendt bimåler, måleren skal være
godkendt af havnefogeden. Ellers bliver strømmen afbrudt.
Indkøb af bimåler er for egen regning.
Der betales for strømmen med kr. 3,- pr. kWh.
-Slæbestedsbrugere skal have påmonteret et synligt klistermærke på traileren,
dette udleveres af havnefogeden efter betaling af kontingent.
b. Strøm på havnen
- Al strøm på havnen er gennemgået af en elektriker. Der kommer min. 3 EU
stik på alle strømstationer på landpladserne. Strømmen på broerne bliver
ændret, så alt lever op til gældende lovkrav.
c. Klistermærker
-vores Hørby havn 2019-klistermærker levede ikke op til vores forventninger,
vi får leveret nye fra leverandøren.

3. EVENTUELT.
Vild med vand:
Telte bliver stillet op onsdag formiddag. Borde og stole til arrangementet bliver afhentet tirsdag
aften, og stillet op onsdag aften den 22. maj.
Vi henstiller til at man ikke langtidsparkerer på havnen.
Der SKAL langtidsparkeres på grusvejene ved landpladserne.
Der arbejdes videre med dagen, og de forskellige aktiviteter skal uddeles.
Der vil komme en aktivitetsliste hvor man kan skrive sig på.
Det vil være en fordel, at der er flere frivillige hænder til den praktiske afvikling af
dagen. Bestyrelsen opfordrer medlemmer der har lyst til at være med til at gør Havnens Dag festlig,
til at give Malene besked (tlf. 23 48 65 58).
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 11. juni kl 19:00
Referent Katharina Povlsen
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