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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 21. oktober 2019 

Tilstede: Christian, Bent, Britt, Tom og Christoffer 

Afbud: Carsten og Karsten  

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Evaluering af arbejdsdagen 

 Ca. 35 deltog (lidt færre end sidste år). En hel del af de planlagte opgaver blev løst: 

maling af det meste af klubhuset, fliser lagt i cykelskur, el-arbejde bl.a. på mastekran, 

oprydning i depot og miljøcontainer, beskæring af træer, græsslåning, oprydning mange 

steder og bortkørsel af affald. Godt humør og Britts dejlige frokost.  

      Stor tak til de fremmødte fra bestyrelsen. Carsten følger op på de ikke helt afsluttede 

opgaver.  

 

3.  Genopstart af arbejdsudvalg 

      Siden det seneste bestyrelsesmøde har René Poulsen påtaget sig at stå for miljøopgaverne 

og Ib Schjeldal har påtaget sig at være tovholder for ramslaget. Mads Mosbæk vil arbejde 

med vedligeholdelse af cykler og undersøge om én mere er med på opgaven. Bent vil 

snarest lave en foreløbig udvalgsoversigt og annoncere efter yderligere medlemmer på 

hjemmesiden. 

   

4.  Opdatering af KOMMA havnelods 

Britt påtog sig at indsende relevante oplysninger. 

 

5.  Havnens Dag 2020 

  Vi har endnu ikke kunnet finde én, der vil påtage sig at være tovholder. Christian 

kontakter Kim/JSK for at afklare om JSK ønsker at deltage – og evt. kan pege på en 

tovholder. Vi vil tage stilling til havnens deltagelse på næste møde. 

 

6.   Pæleormsproblemet 

  Punktet udsættes til næste møde, da der er afbud fra Karsten og Carsten. Der skal 

foreligge en plan for løsning af problemet senest til den kommende generalforsamling. 

  Christoffer arbejder videre med at undersøge Y-bomme som en mulig løsning.  

   

7.   Nyt fra formanden 

Christian, Carsten og Britt har gennemgået de døde både. Britt har efterfølgende kontaktet 

13 ejere og aftalt aktioner. Britt og Carsten vil følge op.  

 

8.   Evt. 

Britt oplyste, at der pt. er 2 pladser til salg. Oprydning i masteskuret foretages efter 

søsætning i 2020. 

 

 

Ref. Bent Frandsen 

 


