Referat fra bestyrelsesmøde 12. september 2017.
Afbud fra Thomas Thomsen

Punkt 9: Økonomi, nyt fra Karin, handel med indskud, og hvordan det ellers går med økonomien,
mobile pay. Der er 2 indskud til salg. Der er ikke p.t. interesserede købere. Lokaletilskud fra
kommunen godkendt. FS retter 2 steder vedr. kontant betaling til havnen. MobilePay fungerer
godt. Der laves et system med farvede mærkesedler på både i havnen som er under LP-Yachts
kontrol.
KEN laver et udkast til årshjul, så vi altid husker de løbende aktiviteter.
Punkt 24: Gennemgang af indkommet post. Indbydelse til generalforsamling i DS NØ-kreds d.
26/10 i Aalborg. SMB overvejer evt. deltagelse.
Tilbud om forsikringskontrol fra Codan. KEN kontakter Codan.
Punkt: 197: Hjemmesiden, ny Webmaster, Status. FS kontakter webmaster og beder om at
indbydelser til overståede aktiviteter slettes. Der kan være behov for 1-2 flere faner.
Punkt 298: Inventarliste. Intet nyt.
Punkt 341: De aktive seniorer. SMB skal have klarlagt om handikaprampen skal være fast
monteret på udvendige toilet. Hvis ikke, skal der laves skilte der fortæller hvor rampen er. Hvis ja,
skal der laves et skilt ved hoveddøren som henviser til handikaptoilettet. MC er kontakt. MC får
også lavet et nyt skilt på havnens skylleplads.
Punkt 365: Indkomne klager. Der har været nogle tilfælde af ’rådden’ kørsel og høj musik i
bilradioer. Vi forsøger i første omgang med venlige henstillinger.
Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber. SMB bakker op om Egense Sejlklubs deltagelse i Vild
med vand.
Punkt 390: Udarbejdelse af renoveringsprojektforeslag/tilbygning af klubhus, styringsgruppe,
Status. CJJ har kontakt til byggefirma. De har lovet snarrest at komme med en cirkapris.
Punkt 391: Facebook. Det går fin med gruppen Sejlklubben Mou Bro.
Punkt 400: Redskabshuse, køreplan, byggeansøgning, Status. Vi har modtaget en byggetilladelse
fra kommunen. Medlemmer på ventelisten og aktive seniorer kontaktes. Inden byggeri går i gang,
skal kasserer indsende besked til kommunen.
Punkt 405: Pæle ved nedkørsel til havnen, alternativ forslag. Bestyrelsen diskuterede 2
muligheder: En sideafmærkningsbøje eller stævnen af en båd. Vi går i første omgang efter båden.
Kim N er tovholder.

Punkt 406: Mastekran, status. CJJ har kontakt til LP vedr. godkendelse af kran. CJJ følger tæt op!
Punkt 407: Både på landareal. Nyt brev til ejer om at der skal være indgået en aftale inden juni
2018.
Punkt 408: Medlemsmøde. Der afholdes medlemsmøde i klubhuset onsdag d. 11. okt. kl 19.
Evt: Bådoptagning onsdag d. 18. okt. + en lørdag før eller efter.

