Vestre Baadelaug – Mødereferat
Emne:
Bestyrelsesmøde
Dato:
08. april, 2013
Deltagere: Hans R. Pedersen (HP), Formand
Ole Espensen (OE), Næstformand
Peter Hinrup (PH), Kasserer
Henrik Kam Kristensen (HKK), Fartøjsinspektør
Inge Lysdal Larsen (ILL), Sekretær
Johnny Iversen (JI), Aktivitetsleder
Per Jensen (PJ), Havnefoged
Afbud:

Ingen

Agenda:
1. Sidste referat, Opfølgning og godkendelse
2. Havnefoged anliggender
3. ANF anliggender
4. Økonomi, ny finansiering af klubhus
5. Ny samarbejdsaftale med SL
6. Standerhejsning
7. Bordet rundt
8. Næste møde

Punkt

1.

2.

Indhold
Sidste mødereferat – Opfølgning og godkendelse
Hjertestarter - Roklubberne vil ikke være med mere – de har fået én
sponseret. SL vil gerne stadig være med – vi sætter i gang.

Ansvarlig

Inden

JI

04.05.13

Bådhus fastgjort på sporristen – Kommunen har skrevet om det.
HKK har aftalt med ejer, at bådhuset er fjernet senest 01-06-2013.

HKK/PJ

06.05.13

Havnefoged anliggender
Skabe i Christianshåb – PH laver liste over hvem der har dem/der
skal navne og medlems nr. på. Skabene vil udfases efter hånden som
man frasiger sig skabet/forlader klubben. Mangler kun navne på 2
skabe nu.
PJ kunne oplyse at SL har haft arbejdsdag – Christianshåb er klar til
maling, det er foreslået at man kunne male det på Ren Havn d. 11/6.
ANF betaler for materialerne.

PJ

Det er SL der næste gang står for Ren Havn – og der vil blive lavet
arbejdslister hertil. Enighed om det er en god idé.
Halvmur ved terrassen:
OE kunne oplyse at den nu er fjernet og terrassen udvides så den
flugter med vores. I første omgang vil terrassen blive afgrænset med
blomster ud mod havnen.
Omkostningerne ang. dette forløber sig for VB’s side til ca. 13.500
kr. – dette dækker at få muren væk og få flyttet fundamentet til
flagstangen.
Alle omkostninger mht. etablering af den nye terrasse – belægning
mv – betales af Nina/Restauranten.
Det er dejligt, at vi nu slipper for løbende omkostninger vedr.
vedligehold af muren.

OE

Brædder til borde/bænke – køber nogen så han har og skifte med.
Ikke købt endnu.

PJ

Per og Henrik- Bådstativer – kigger nu og i juni md. – så man kan se
hvilke der er tomme.

PJ/HKK

Daglige gøremål i øjeblikket:
Snart færdig med at spule SL broer.
Åbner og lukker for vandet hver dag pga. fare for frost om natten.
Bro 8 trænger til en tur / Per tager det der trænger / bro 7 skal
rengøres – Bølgebryderen : sætte snore på for at skræmme mågerne.
(HKK skal sende mail til ANF ang. mågesnore)

3.

PJ

HKK

Har bestilt nye vimpler til flagstængerne

PJ

Master i skur – kigge på det sammen med HKK – når bådene er
kommet i vandet

PJ/HKK

Ren Havn – PJ samarbejder Med Dorte/SL – male Chr. Håb.
Miljøstationer trænger. Per finder punkter frem

(Dorte/SL og
PJ)

ANF anliggender
Bestyrelsesmøde d. 11-04-2013
Fællesmøde d. 16-04-2013 i ANF med alle bestyrelserne fra de andre
klubber - Ole, HKK, HP, PH, ILL, JI kommer i AS.

Nye installationer alle vegne – på alle broer/alle havne.
Tjek det nye Havnereglement – på ANF’s hjemmeside
– eller via link på vores egen hjemmeside.

Juni md

Inden st.hejs

11.06.13

Bro 6 – moduler er kommet.

4.

5.

Økonomi,
Det ser fint ud – vi har lige nu medlemmer der skylder os 51.000 kr.
- de 39.000 kr. er forfalden.
Vi har pt. Ca 1 mill på kontoen – og vi har betalt ANF.
Lån: skal i banken i denne uge (PH og OE) og tale med dem.
Ny samarbejdsaftale med SL
Møde med SL tirsdag d. 2. april 13 - PH/HP/OE deltog.
Ny samarbejdsaftale aftalt – intet ændret.
SL betaler 8.000 kr pr. plads de udlejer på bro 6.
Der er aftalt, at de ”bor” gratis i SKH – mod vi får gæstelejen for
pladserne.
Autocamper – Peter Simonsen går til Kommune for at høre om vi må
det – VB/græsområde + SKH – nokken – genbrug bom.

6.

Standerhejsning
Der er tjek på denne – vi starter kl. 14 – musik/kanon /flag – HP/tale, JI
Portvin, kaffe, småkager, øl og vand.
Aften: bliver musik, mad, øl, vand og vin.
Invitationerne kommer ud indenfor en uges tid – betaling ved
bestilling.

7.

Bordet rundt
PH: er kontaktet af Inkassofirma – om vi vil lave en aftale med dem.
Undersøger markedet.

04.05.13

PH

Mastereglement – skal tilrettes inden brug på hjemmeside.
Kraner: den lille kran skal aflåses/væk – den må ikke bruges.
HKK
4 tons kranen: bliver renoveret – MEN bliver til brug kun for
medlemmer af VB og SL og KUN op til 500 kg. Der kommer skilt op OE/PJ
om dette. Fighter fra SL står for dette.
(SL)
Som sidste år, er vi forespurgt om lån af toiletter i SKH i forbindelse
med et løb – de betaler for det/og rengør selv toilettet.
Enighed om det gør vi igen – vi mærkede intet hertil.
OE
HKK – lavet prøve på skilt til stativer/master mv. uden navn og prøve
på små skilte nye kan få udleveret ved indmeldelse til brug på
bådvogne/stativer – der arbejdes videre herpå.

Hurtigst
muligt.

HKK
”Skippermøde” – vi prøver at mødes fx hver torsdag i sæson / fredag
udenfor sæson fra 16-18 til uformel snak og hygge – der kommer
mere ud herom senere.
JI
8.

9.

Næste møde:

Kl. 19.00

06.05.2013

