
Referat af bestyrelsesmøde 

Sejlklubben Mou Bro 

Tirsdag den 18 August kl. 18.30 

 

Suppleanterne er inviteret med. Første suppleant træder ind 

i bestyrelsen som afløser for Kristian  
 

 

 

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

økonomien. Evaluering af sommeren.  

Havnen har været godt besøgt, der har indtil slut juli, været ca. 420 gæster. Økonomien er generelt 

god, selv om der har været ekstraudgifter til rengøring/hygiejne, affaldstømning og uddybning. De 

renoverede grillpladser, og indkøbte gasgril har været flittigt brugt. 

Generelt er vores faciliteter blevet flittigt brugt af personer der kommer fra campingpladsen, og 

andre der ikke har tilknytning til området. Dette har kostet ekstra rengøring og forbrugsstoffer, samt 

resulteret i at der har været dårlig plads til medlemmer og gæstesejlere. Det henstilles derfor at 

døren holdes lukket. Der fremstilles et skilt til døren, der oplyser at klubhuset kun er for 

gæstesejlere og medlemmer. 

 

 
Punkt 425: Ny affaldsplan. Intet nyt. 
Punkt 24:   Gennemgang af indkommet post. Intet nyt. 
Punkt 298: Inventarliste.   

Punkt 341: De aktive seniorer. Begge svinglåger på østbroen renoveres så de åbner let, og der installeres 

nye låse. Generel vedligeholdelse af området pågår, ukrudt, maling og terrasse. 

Punkt 365: Indkomne klager eller gode idé. Generelt har havnen fået meget ros fra gæstesejlerne. 

Standerhejsning holdes ca. 1-2 uger før bådene sættes i vandet. 27.03.2021 holdes der standerhejsning.   

Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber. Intet nyt.    

Punkt 418:  Klubhus Relaterede ting. Intet nyt.  

Punkt 419: Klubaktiviteter 2020. Der holdes lav profil grundet Corona.   

Punkt 423: Solnedgangsplads. Der arbejdes på en simpel løsning.   

Punkt 424: Ungdomsafdeling/Krabbe Klubben. Krabbeklubben har kørt på lavt blus i den første del af året, 

grundet Corona, men kører nu med 8 deltagere mandag.     

Punkt 426: Kajakmedlemsskab og opbevaring af kajakker. Der udarbejdes forslag til kajakmedlemsskab til 

medlemsmødet. 

 

 



Eventuelt:  

Vinterbader ny kontrakt. Gammel kontrakt gennemgåes, og tilrettes ud fra erfaringerne sidste vinter.  

Vi skal have ny leverandør af opgaver på de grønne arealer næse år. Det undersøges om der kan findes en 

lokal.   

Rengøring af klubhus fremadrettet. Rengøring fortsætter 4-6 uger endnu, med frekvens tilpasset 

besøgsantal.   

Internet på havnen. Vi har haft godt internet over hele havnen.  

Forretningsorden omkring medlemmers salg af både/ en fast procedurer søges. Der udføres oplæg til ny 

prisliste, der tager højde for en solgt båds ret til at ligge i havnen på sælgers plads. 

Båd optagning Datoer: 14.10.2020 og 24.10.2020.  

Søsætning; 07.04.2021 og 17.04.2021. 

 

 

Skaffer: Martin 


