Hørby den 7. maj 2021
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Torsdag den 6. maj 2021
Fremmødte:
Søren Møller-Andersen (SMA), Allan Lystrup (AL), Frank Kruel (FK), Kjeld Truedsson
(KT), Bo Nielsen (BN), John Lygaard (JL), Ane-Jette Jacobsen (AJ), Rasmus
Christensen (RC), Torsten Larsen (TL)
SMA bød velkommen til et fysisk møde efter længere tids virtuelle møder, og velkommen
til Ane-Jette og John som nye medlemmer af bestyrelsen.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt
3. Nyt fra kasserer
JL oplyser at der er sendt kontingenter ud, der er en liste på ca. 30 medlemmer med
restancer på ca. 85000. Der udsendes rykkere. Campere skal fremover betale 145 kr. pr
døgn. Efter Arne er stoppet med rengøring er der lavet en ny aftale. Det er aftalt en løn på
3000 kr. pr. måned som udbetales hver 3. måned. Lønnen bliver udbetalt som A
indkomst.
Der skal tages stilling omkring vedtægtsændringer, som foreslået på generalforsamlingen.
4. Gennemgang af punkter fra sidste møde
Intet
5. Status vedr. havnen
Vi har pt. ingen ledige pladser. Den nye bro er blevet flot, super godt arbejde. Isætningen
af både gik godt og alt kørte på skinner. Stor tak til Jan Ulrich for stor indsats.
Der er pt. stor udskiftning i bådene, flere er blevet solgt og nye er købt. AL ser frem til en
rigtig god sæson.

Man kan ikke være andelshaver til en båd i Hørbyhavn uden det er konfirmeret med
havnefogeden. Regel om fremvisning af forsikring af både SKAL håndhæves.
Der foreligger vedligeholdelses opgaver vedr. dybde, især omkring mastekran hvor der
også ligger store sten som skal fjernes.
P - pladsen skal ordnes. Stenene skal rives og der skal fejes. Der er rettet henvendelse til
kommunen vedr. asfaltering.
Bådejerne SKAL være lidt mere kvikke med at fjerne deres bådstativer.
SMA er i dialog med turlandet omkring samarbejde m.h.t. evt. sauna. Der inviteres en
repræsentant fra turlandet med på et bestyrelsesmøde.
Det vil være en god ide at få etableret en badebro på syd molen. For nærmere
godkendelser tager AL kontakt til vækst og bæredygtighed i Holbæk kommune. JL
undersøger priser mm.
Kan der opsættes et skilt i havnen om badning forbudt? Det er der ikke stemning for.
6. Status vedr. ungdomsafdelingen
Der er pt. 3 aktive medlemmer. Derudover kommer der et par stykker som er
interesseret. Det vil være en god ide at sende nogle af de dygtige og aktive på et
instruktørkursus, idet der er stor mangel på trænere. Der vil blive søgt om tilskud til disse
kurser, således at det kan blive omkostningsfrit for klubben.
FK ønsker at sejle noget mere så derfor skal der findes et par stykker mere som vil være
trænere. Pt. er der ingen fast træner om onsdagen, men aftale med flere som gerne vil
hjælpe til en gang imellem.
Vi får medlemstilskud til de unge.
7. Opførelse af skure
Det er målet at opføre 5 skure. Der skal laves et budget inden endelig stillingtagen. Hvis
det falder på plads forventes det at der startes med 3 skure. Prisen for leje af skure er pt.
1500 kr. pr. år, dette foreslås at forhøjes.
8. Eventuelt
SMA har fået en henvendelse omkring havnens dag. Der bliver ikke pt. et havnens dag.
Der er sagt ja til at der kan gennemføres Alsang. Det bliver evt. søndag den 29. august.
Da der bliver sat telt op, er det planen at vi i samme forbindelse laver en sommerfest
lørdag den 28. august. BN booker borde og stole.
Onsdag den 16. juni planlægges en grillaften hvor vi griller pølser og hygger os. Denne
dag er der i forvejen arbejds/hygge aften.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 14. juni kl. 18:00.
Referent Ane-Jette Jacobsen

