
Referat fra bestyrelsesmøde d. 6.februar 2018. 

alle mødt. 

Punkt 9: Økonomi, nyt fra Karin, handel med indskud, og hvordan det ellers går med økonomien, 

udarbejdelse af budgetter. Der er 2 store og 1 lille indskud til salg. Årsregnskab 2017 og budget 

2018 er færdigt. De ser fine ud. Underskrifter til kommunen. 

 Punkt 24: Gennemgang af indkommet post. Uddybningsfirma har fået besked på at vi skal måle 

dybder og kontrollere pæle før de kan gå i gang.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Punkt 298: Inventarliste. Kamera indkøbt. 

Punkt 341: De aktive seniorer. Der arbejdes på redskabshuse, når vejret tillader det. 

Punkt 365: Indkomne klager. Ingen. 

Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber. CJJ kontakter Egense om forsøg med cykeldeling, så 

cykler kan afleveres i den anden havn. Vi vil gerne fortsætte aftale om frihavn. 

 Punkt 400: Redskabshuse, køreplan, Status. Se 341. 

Punkt 408: Medlemsmøde, Plan for medlemsmødet. Fordeling af indlæg fra 

bestyrelsesmedlemmer er på plads. 

Punk 411: Spildevand fra lystbåde, Mose Claus ringer til FLiD inden tirsdag. Der er ikke krav om at 

havnen selv skal anskaffe anlæg. Kun at vi skal kunne henvise til en løsning. 

Punkt 413: Forberedelse af kommende generalforsamling. Div. forberedelser er gjort. 

Punkt 415: Forslag fra bestyrelsen, indkaldelse til generalforsamling via mail, klubhus 

udvidelse/renovering Ole Sørensen forslag. Udvalget indsender beslutningsforslag vedr. byggeri. 

Karin laver forslag til vedtægtsændring vedr. indkaldelse via mail. Der er også behov for kontrol og 

opdatering af medlemsoplysninger. Karin overvejer mulige løsninger. 

Punkt 416: Claus fra borgerforening kommer omkring Sct.Hans og blad kl 19,00. FS laver udkast til 

artikel til blad. Claus O. arbejder på plan for midsommerfest. Der kom et par forslag til talere. CJJ 

taler med kandidater. 

Eventuelt. Der er oprettet en åben Facebook-gruppe for Fjordsporet mellem Mou og Egense. Alle 

opfordres til at melde sig ind. 

FS opfordrede bestyrelsen til at kontakte nye ejer af Frydenstrand Camping for at ’hilse på’. 


