
 

REFERAT BESTYRELSESMØDE. 

Torsdag den. 08. okt. 2020 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives. 

2. Status m.h.t. tiltag i efteråret 2020 og forår 2021?  

3. Priser for 2021, Havneleje bådpladser, kontingent? 

4. Organisationsplan 2019 ---2022 

5. Nyt fra Havnefogeden 

6. Lidt tal fra kasseren, eller Torbjørn,  

7. Dato (20. marts) for generalforsamling 2021, og arbejdsdage forår og efterår? 

8. Gennemgang af opgaveliste. 

9. Bordet rundt E.v.t 

 

Ad. 1. 

Referat godkendt og underskrevet. 

Ad. 2. 

Hegnet rundt om legepladsen skal ligne alt andet hegn. Udskiftes til foråret. 

Havn og vandhundene skal hvert år afsætte 5.000 kr. til vedligeholdelses af badebroen. 

Hvis badebroen ødelægges af f.eks. skrueis, startes processen med ansøgning og etablering, forfra. 

Havnen skal ikke stå som ejer af en ny badebro. 

MFK skal male toiletbygningen foråret så det er klart til sæson 2021. 

Garagen skal restaureres. 

Malerklatten vil gerne stå for maling og dekorering af molerne. Havnen skal købe malingen. 

Niels kigger på mulighederne for en billig og simpel billetautomat. 

 

 



 

 

 

Ad. 3. 

Øster Hurup havn ligger i den meget billige ende vedr. overnatninger, bådpladser og kontingent. 

Forslag til stigninger fra 2021: 

Gæstepladser 165 kr. - 190 kr. - 300 kr.  Autocamper 165 kr. el 22 euro. Gælder fra 01.01.2021 

Kontingent + 100 kr. til 600 kr. Fremlægges på generalforsamlingen 2021. 

Pladsleje + 2% pr. år. 

 

Ad. 4. 

Lars retter henvendelse til bådklubben. Vil bådklubben fremover stå for i og optagning af bådene. 

Det skal koste 100 kr. hvert år, at komme til at stå på vinterpladsen. 

 

Ad. 5. 

3238 overnatninger i 2020.  

2860 overnatninger i 2019.  

Autocampere skal forlade pladsen senest 12.00 på dagen for afrejse. 

Der er solgt væsentlig mere diesel i år end sidste år. 

Brian har været på kursus i Unikonto. 

Borde/bænkene skal ind i den røde hal. Skal stables så man kan komme til masterne. 

Bord/bænkene kan muligvis også stables i grill hytterne. 

Der var 15 mand til arbejdsdagen. 

Tælleren i dieselstanderen skal justeres. 

Håning tilbyder lys til stigerne. Pris 825 kr. pr. stige. Vi siger Nej tak. 

Lyset ved toiletbygningen er OK. Automatsikring er monteret. 

Skal vi tage depositum for udlån af kabler til mastekranen? 

Der skal ligges fliser for enden af de nye skure. Skal helt foregå i mindelighed med naboen. 

 

 



 

 

 

Motorophæng i mastekranen skal repareres. 

Bænkene på molehovederne skal repareres eller nye. 

Der skal opsættes nye spejle i toiletbygningen. 

Brian laver med mellemrum affaldsrapportering til MFK. 

Nøglelåsen i diseltanken skal skiftes til anden. 

Ad. 6. 

Driften er bedre. 

Økonomisk ser tingene fint ud. 

Forslag til nye investeringer skal være klar senest på næste møde den 10 dec.  

Brian og Niels laver forslag. 

 

Ad. 7. 

Forslag til dato for generalforsamling den 20 marts 2021. 

På grund af afstandskrav kan vi være nødt til at bruge Multihuset. 

Arbejdsdage i 2021 bliver 10 april og 2 oktober. 

 

Ad. 8. 

OK se bilag. 

 

Ad. 9. 

Visit Mariagerfjord bliver til Distination Himmerland. Der satses på endagsturister. 

Der vil ikke blive lavet brochures, men informationen skal udelukkende foregå pr. mobiltelefon og APP´s. 

Vil vi være med koster det 1.600 kr. pr. år. OK 

Viktoria mangler at betale havnepenge. Båden bliver placeret i værftet indtil regningen er betalt. 

Krølle fjerner klubhuset. 

Der er igen lejekontrakt på grunden under klubhuset. 

Julefrokost den 28 nov. 



 

 

 

Brian køber julegaver til bestyrelsen. 

Brian og Lars forfatter et brev og en regning til Viktorias ejer. 
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