HØRBY 08. september 2020
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 8. september 2020
Fremmødte:
Søren Møller Andersen (SMA), Katharina Povlsen (KP), Rasmus Christensen (RC), Torsten Larsen (TL),
Frank Kruel (FK), Kjeld Truedsson (KT), Bo Nielsen (BN), Allan Lystrup (AL)
AFBUD FRA: Niels Aagaard (NAA)

1. DAGSORDEN
•

Generalforsamling
-generalforsamlingen 2020 AFLYSES pga Covid-19, bestyrelsen har afventet for at se om
der blot kunne være tale om en udsættelse, men situationen taget i betragtning, vil det
desværre ikke være muligt at gennemføre med de restriktioner der er pt.
For at overholde bådlaugets love omkring hvem der er på valg i hhv. lige og ulige år, vil de
personer der var på valg til GF fortsætte, og kommer derfor først på valg i 2022.
Næste generalforsamling vil derfor være i 2021.

•

Status på byggeprojekter
-Det har været en effektiv sommer, og der er blevet bygget på både grillhytte, kajakbro og
flydende shelter. Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde, det har været en fornøjelse
specielt at se de mange nye medlemmer yde en indsats for klubben, og det sociale på
havnen. Vi arbejder fortsat om onsdagen fra ca. kl. 17 til det bliver mørkt.

•

Sodavand/øl-automat -Automaten har været en stor succes, og det er gået over al
forventning, vi har fået mange positive tilbagemeldinger både fra medlemmer, gæstesejlere
og shelterbrugere.

•

Dræning af grusveje på landpladsen
-SMA undersøger om vi kan nå at få gjort det inden bådoptagning.

•

Låse generelt
-Vi arbejder på at få kodelåse på bådlaugets baderum, når de er opsat kan man få tilsendt
koden, ved at sende en e-mail som bliver oprettet udelukkende til det formål. Dermed kan
vi fortsat holde det ene baderum åbent om vinteren, og vi har samtidig et overblik over
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hvem der benytter vores faciliteter. Vi har rigtig mange campere og vi vil gerne tilbyde dem
de bedst mulige forhold.
Det offentlige toilet vil naturligvis fortsat være tilgængeligt som det plejer.
•

Rønnen
-RC har været i dialog med ejerne af Rønnen, da der var tale om at den var til salg.
Ejerne har efterfølgende valgt at lave en familieoverdragelse.

•

Kort overblik over økonomi
-det ser fornuftigt ud, vi har haft god indtjening pga. de mange ekstra gæster vi har haft i år.

Næste bestyrelsesmøde er: Mandag den 9. november 2020 kl 18:00
Referent Katharina Povlsen
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