REFERAT BESTYRELSESMØDE.
Dato: Torsdag, den 09. dec. 2021

1. Gennemgang af referat fra sidste 2 bestyrelsesmøder, underskrives.
2. Ansøgninger til havnefoged gennemgås.
3. Generalforsamling 05-03-2022 og hvem gør hvad?
4. Siden sidst.
5. Lidt tal fra kassereren.
6. Nyt fra Havnefogeden, Opgaveliste.
7. Musik på havnen den 27-05-2022?
8. Bordet rundt E.v.t

Afbud fra Bo og Jakob.

Ad. 1.
To referater underskrevet.
Ad. 2.
Der var ved ansøgningsfristens udløb modtaget fire ansøgere til stillingen, som blev gennemgået.
Bestyrelsen besluttede at ansætte Per Silleborg som havnefoged med start den 1 januar 2022.
Ad. 3.
Bestyrelsen mødes kl. 9.30.
Kl. 10.30 starter generalforsamlingen.
Som dirigent foreslås Martin.
PÅ valg er Niels og Lars.

Der er ingen forslag om prisstigninger.
Ad. 4.
Vi har fået målt vanddybder.
Der er afholdt et udmærket møde med bådklubben om lejekontrakten.
Uenighed om få punkter.
Lejekontrakten kan ikke opsiges hvis parterne overholder aftalerne.
Bådklubben foreslår at el, vand og afløb kan ordnes med tilslutning til havnens ledninger og montering af
bimåler.
Forsyningsselskaberne vil ikke acceptere denne løsning.
Ved en lejeaftale med havnen som fiskebutikken o.a. skal man have selvstændig måler.
Havnen er momspligtig og skal opkræve moms ved udlejning af bygninger, grundleje, bådpladser,
fiskeskure og for vore sommergæster.
Bådklubben kan muligvis søge om at få momsen refunderet.
Ved mødet med Vandhundene/Det gode liv blev det aftalt at Per indhenter to tilbud på reparation af det
nederste dæk på badebroen.
Per skal ligeledes indhente to tilbud på nye broer.
Lotte fra Event vil søge fondsmidler hjem til badebroen.
Fredag vil der komme et firma og se på pælene i havnebassinet og ved badebroen.
Der er kommet et tilbud på en billetautomat https://app.hubspot.com/quotes/MeXwYfVLRDv9OXbtMf
Julelysene er endelig kommet helt ned på havnen.
Vi fortsætter med Destination Himmerland. 1.000 kr.
Ad. 5.
Fint resultat.
Se bilag.
Ad. 6.
Der er tre skure ledig. Skur 31 overgår til havnen.
Fremover bliver man flyttet nederst på listen hvis man takker nej til tilbud om bestemt skur.

Vi har igen problemer med rotter. Vi bliver nødt til at skifte containerne ud da de er utætte.
Der bliver krav om affaldssortering i 2023.
Per indkøber en spule-pumpe. Pris ca. 2.600 kr.
Opgavelisten OK.
Se bilag.
Ad. 7.
Dato er bestemt. Men ellers er der intet besluttet.
Ad. 8.
Der bliver afskedsreception for Brian den 27.12.2021 kl. 11 i fælleshuset.
Vores strømforbrug svinger en del og prisen stiger voldsomt. På sigt håber vi at prisen falder igen.
Vi siger derfor nej tak til en fastpris aftale på el.
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