Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2. D. 4. april 2017
Alle var mødt.
Punkt 9: Økonomi, nyt fra Karin, handel med indskud, og hvordan det ellers går med økonomien.
Vi skal snakke lidt om Mobile Pay. Det har været en større opgave at sætte sig ind i alle
kassererens opgaver, bl.a. giver den kollektive ansvarsforsikring flere aktiviteter end forventet.
Efter udsendelse af opkrævninger er der nu både ledige indskud og ledige lejepladser til store
både. SMB gør et fremstød for at få afsat så mange pladser som muligt (Det er ikke længe siden
der var venteliste). FS laver et opslag til tavlen ved masteskuret.
Status på kommunalt tilskud.
Det er vigtigt at alle der køber ind i Brugsen afleverer bon med navn og formål til kasserer.
SMB bliver tilmeldt Mobile Pay. Der indkøbes ny smartphone med samme telefonnr. som
nuværende havnefogedtelefon.
Pladsplan 2017 er klar.
Punkt 24: Gennemgang af indkommet post, Intet at bemærke. FS kontrollerer navne på
bestyrelsesmedlemmer hos sædv. samarbejdsparter. KEN holder øje med brevpost i postkasse og
på havnefogedens kontor.
Punkt: 197: Hjemmesiden, ny Webmaster, Status. CJJ og FS har haft møde med Kjeld. Websiderne
omlægges til Word Press. Omlægning vil tage nogen tid, men de nødvendige oplysninger er på
plads. Der sker en løbende opfølgning.
CJJ sættes på som kontaktperson vedr. WiFi på havnen.
Punkt 298: Inventarliste. Intet nyt.
Punkt 341: De aktive seniorer, Planlægning, Status. Det går stadig godt. Nye havemøbler er
kommet og er ved at blive sat op. Der undersøges om sæder på nogle af de gamle bænke kan
udskiftes på sigt. Grillplads er lavet. T-bro skrider godt frem. Der bestilles nye udelamper.
Ny fryser (KEN)
Punkt 365: Indkomne klager. Ingen.
Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber. Mou avis (Det souet sown) er udkommet. CJJ sørger for
eksemplarer til klubben.
Punkt 390: Udarbejdelse af renoveringsprojektforeslag/tilbygning af klubhus, styringsgruppe,
Status. CJ rapporterede fra gruppen. Man er nået frem til en model hvor 2 eller alle 3 skagenshuse
forlænges med 4 m. som råhuse. Næste skridt er at få lavet en målfast tegning, som kan bruges til
ansøgning om byggetilladelse og til indhentning af prisoverslag. Tanken er at et firma bygger de 23 tilbygninger uden at bryde nuværende sydgavle ned. Så kan klubbens medlemmer selv være
med til beklædning indvendigt.

Punkt 391: Facebook. Der er nu link fra www.mou-bro.dk til facebook. Vi vil benytte facebook
mere aktivt fremover.
Punkt 400: Redskabshuse, køreplan, byggeansøgning, Status. CJJ døjer med kontakten til Teknisk
forvaltning. I første omgang ville de ikke modtage byggeansøgning i den form den har. CJJ holder
fast.
Punkt 401: Havemøbler/gamle. De nye møbler ser fine ud. Udtjente møbler bortskaffes, hvis der
ikke kommer indvendinger.
Punkt 402: Standerhejsning. CJJ er bortrejst på dagen. MC står for arrangement. Servering er på
plads.

Evt: Hilsen fra Leif Ervolder på LOA. Der er kommet 10 tilmeldinger til sejladsen i 2018. Yderlige
interesserede kan aflevere deres skema til FS.

