REFERAT BESTYRELSESMØDE 12. aug. 2021

1. Gennemgang af referat fra sidste 2 bestyrelsesmøde, og generalforsamlingen under skrives.
2. Opfølgning af generalforsamlingen.
3. Status over sommeren 2021belægning m.v.
4. Nye tiltag efteråret 2021 og foråret 2022.
5. Nyt fra Havnefogeden.
6. Lidt tal fra kasseren, John
7. Gennemgang af opgaveliste.
8. Bordet rundt E.v.t

Ad. 1.
Referater underskrevet. OK.

Ad. 2.
God spørgelyst.
Stor debat om forslag fra Per (Bådklubben).
Vi følger vedtægterne og Flids retningslinjer.
Bestyrelsen lovede at tage punktet op på august mødet. Det er hermed gjort.
Vi har aldrig i bestyrelsen foretaget en afstemning. Derimod kan man få ført til referat, at man ikke er enig i
den beslutning der er taget.
Bestyrelsesmøderne er ikke offentlige og en repræsentant fra bådklubben kommer ikke på tale.
Havnen og havnenes bestyrelse tager sig af alle forhold der vedrører Øster Hurup Havn.
Bådklubbens formål er at fremme sejlsport samt samle interesserede i en forening med den hensigt at
skabe så gode forhold på havnen som muligt.
Afholde forskellige klubaktiviteter – herunder søsætning og optagning af både.

Informationsniveauet fra havnens bestyrelse kan muligvis være større.
Havnen er blevet slettet på Bådklubbens facebook side. Hvorfor????
Bådklubben har hele tiden og er stadigvæk en del af Øster Hurup Havns hjemmeside skal det fortsætte?.
Vinterbaderne har et forenings medlemskab af havnen.
Øster Hurup Havn er en A havn.
Vi tager kontakt til MFK vedrørende uddybning af havnebassinet.
Vi kan ikke undgå ”gratister” i havnen. Havnens faciliteter er beregnet for alle sejlere, familie og gæster.
Vi kunne muligvis ændre koden på toiletbygningen lidt oftere.
Punktet kommer på næste års generalforsamling.
Suppleanter bliver kun indkaldt hvis det er nødvendigt.

Ad. 3.

2020 i alt.

2021 til dato.

Autocampere

1152

1345

Både

1835

1725

Klip

322

155

Diesel

24802

25218

Alle betalende

3309

3228

Vi for mere rabat på diesel.
Det har indtil nu været et rart og stille år.

Ad. 4.
Brian indhenter tre tilbud på udskiftning af tag på fælleshuset, værftet og værkstedet.
Rene Sørensen.
Jørn Bech.
Grevelund (fra Hadsund).
Arbejdet kan starte til oktober.
Regler for slukningsudstyr i grillbutikken er udleveret til Ib. Hvis havnen skal betale udgiften kommer det til
at betyde en huslejestigning.
Vi skal have lavet et udkast til lejekontrakt til bådklubben på leje af grund til klubhus.

kvm. pris skal være den samme som Neptun og Vandhundene betaler, Niels og Brian laver.
Fliser. Stor tak til Per.
Der skal ligges dræn nord for de nye skure.
Der bliver opsat bænke ved de nye skure. Sponsoreret af Strandlauget.
Vi skal have bedre skiltning ved autocamperpladsen. En autocamper er defineret som en personbil.
Forslag om bedre skiltning ved parkeringspladsen.
Juristerne ved MFK er i gang med at se på ny lejekontrakt for havnen.
Forslag om en ny miljø station. Til spilolie, batterier, metal mm.
Fra 2022 kommer der nye regler for affaldssortering.
Jakob sætter ind i mulighederne for etablering af en miljøstation. Kunne måske ligge ved ”hundehuset”.
Brian søger om aircondition til havnekontoret.
Forslag om Dyson håndtørremaskine på toiletterne. Papirforbruget er stort og dyrt. Per undersøger.
Bådklubben står for maling af de nye skure og det går godt fremad når vejret tillader. Træværket er godt
tørt så der bruges en del maling, tak til bådklubben for indsatsen.
Dele af loftet på herretoiletterne skal skiftes efter vandskade på loftet. Brian kontakter MFK.
Den nye maskine til tømning af toiletter er åbenbart svær at finde.
Betalingsstanderen til diesel er svær at styre. Brian mangler koder.
Bøjerne længst ude har tyndslidte kæder. Vi kan prøve at sætte zinkanode på.
Ismaskinen. Gearet er i stykker. Per Undersøges nærmere.
Kontorbygningen og toiletbygningen skal males. MFK betaler maling vi leverer arbejde.
Den årlige stigning på huslen i grill butikken fordobles og den ene del skal indeksreguleres fra 2016.

Ad. 6.
Vi har ikke fået nye tal fra Torbjørn. Så punktet udsættes til næste møde.

Ad. 7.
Opgavelisten OK. Se bilag.

Ad. 8.
Lars ansøger Tryg fonden om 2 nye stiger.

Brugernavn og koder til Flid kan fås ved henvendelse.
Der indkaldes til et møde med MFK vedrørende lejekontrakt, renovation, uddybning og Covi. Per og Niels
deltager.
Møde i Asaa vedrørende samarbejdet Skagen - Øster Hurup den 22 september kl. 19.00. John deltager.
Havsu fjordmøde i Hobro i september. John deltager.
Jakob foreslår at han rydder op på reolerne i den røde hal.
Dorte. Bådklubben vil gerne bruge værftet til en sommerfest lørdag.
Bådklubben afholder 2 Tryg fonden kurser i efteråret og vil gerne bruge fælleshuset.
Bådklubben laver opslag om optagning og vinteroplæg af bådene.
Forespørgsel om Lisbeth skal fortsætte med de opgaver hun har udført hidtil. Vi siger ja TAK.
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