HØRBY 27. oktober 2020
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 27. oktober 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), John Lygaard (JL)

1. DAGSORDEN
A. Administration og orientering omkring kasserersituationen
Af personlige årsager, har Niels Aagaard desværre set sig nødsaget til at trække sig fra
kassererposten og fra bestyrelsen. Vi takker Niels for det arbejde han har udført for
klubben. 1. suppleant Rasmus Christensen, indtræder derfor på Niels’s plads og John
Lygaard har lovet at hjælpe med det regnskabsmæssige indtil videre. Tak til John for
at træde til med så kort varsel.
B. Status havnen.
Kodelåse kommer i denne uge, så indenfor nærmeste fremtid vil der komme kodelås
på jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde. Vi orienterer via hjemmesiden når
kodelåsene er installeret.
C. Stormflodberedskab.
Vi har fortsat en liste hængende på køleskabet i klubhuset, vi mangler tilslutning fra
flere medlemmer, det er i vores alles interesse at passe på vores klubhus i tilfælde af
en evt. stormflod. Vær sød at skriv jer på listen, vi har brug for jeres opbakning.
SMA køber plastik hjem, så det er klar.
AL laver en skriftlig beredskabsplan.
D. Harmonisering af prisleje for lån af landpladser, herunder retningslinjer
for ankomst og afgang samt brug af mastekran.
Der kommer flere forespørgsler om landpladser, fra sejlere der ikke ligger i havnen i
sommerhalvåret, og vi er meget glade for den stigende interesse for vores havn.
Vi har lavet en pakkeløsning, som incl. brug af mastekran, venteplads i vandet op til
optagning og vandplads efter søsætning til båden er sejlklar. (vandplads er incl. 1 uge
før og en uge efter op/isætning)
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Pakkeløsningen vil gælde fra næste vintersæson, og koster kr. 3.000,Depositum herfor er kr. 6.000,- beløbet bliver refunderet når båden er fjernet fra
havnens område.
2. EVENTUELT
•

Takstblad er opdateret, det vil blive lagt på hjemmesiden og sat op i glasskabet
senere på ugen.

Næste bestyrelsesmøde er: Afhængig af udviklingen af covid-19
Referent Katharina Povlsen

2

