Deltagerliste Martin, Jesper, Christian, Toke, Johannes, Søren, Brian, Bo, Jack, Villy, Henrik, Stefan

Referat for havnes og bådklubbens møde

Sidste mødes referat er gennemgået og opfattes som mangelfuldt og der er ikke enighed om hvad
der er aftalt.
Der er ikke enighed om aftalen vedr vinterbade omklædninger.

Vedr spørgeskema på FB om anvendelse af smedjen

Havnen er ikke enig i formuleringen i det spørgeskema der er udsendt og er utilfreds med at det er
udsendt uden at havnen ikke er kontaktet inden den er sendt ud.
Dels i forhold til sauna – den er blevet flyttet (af havnen) så den lå i kyst beskyttelsesområde og
derfor ikke gennemført
Cafe, ishus eller andet – eventuelle lejere syntes det bliver for dyrt og der økonomi i det.

Eer der utilfredshed med noget vedr havnesdrift går man til Villy
Er der utilfredshed med havnebestyrelse skal denne kritik rejses til generalforsamling

Renovering af klubhus:

Køkkenet kommer når den kan leveres
Der er et ønske om en sejlerstue – men da der for nuværende ikke er en foldedør, kan hele lokalet
benyttes gælder fra dags dato.
Det er et ønske om at gæstesejlere kan benytte køkken -> det undersøges hvordan et låsesystem kan
laves.

Indvielse af klubhus – 18 august (midt uge så der er mulighed for sponsor adgang)
Bookning af klubhus – der skal være et system om bookning og hvem der kan booke
Johannes giver Henrik en andelshaver oversigt og andelshaver nummer kan bruges ved booking.
Booking foregår via bådklubbens hjemmeside.
Hver mandag er der ungdom sejlere og tirsdage er der kapsejlads.

Bookning har ikke været mulig pga Corona og ombygning.
Låsesystem – der arbejdes på et låsesystem.

Havnefest – Anders Føns vil gerne lave en fest på havnen. Havnen stiller facilitet til rådighed. Kontakt
info på Anders Føns sendes
Yderligere aktiviteter – de ligger på Bådeklubbens hjemmeside og pga Corona har det ligget stille.

Ny indretning af sejlskur – der køre via Villy og Morten
Forslag er at stille en container op i stedet for skuret – den bold har Villy og Morten

Bådeklubben har ikke midler til ret meget og i forbindelse med renovering af klubben er kassen bragt
langt ned.
Morten financierer selv ungdomsafdelingen via sponsorater.
Hvad er planen for mastegården. Der er en plan for at få ryddet op Villy har bolden.
Planen for smedjen – havnen arbejder med en 5 år plan

Havnen har følgende planer – renovering af havnen – og herunder spunsvæg og udvendig af moler.
Smedjen kan benyttes ved forespørgsel til Villy

Havnen har kontaktet kommunen og der er spurgt de er interesserede i et køb. Der er ikke kommet
nyt og der er ikke kommet noget konkret forslag.
Borgmesteren er positivt indstillet – men havnen forventer at der ligger et tilbud der kan drøftes til
den kommende generalforsamling.
Havnen ønsker også en plan fra kommunen på hvad de vil efterfølgende.

Naturens dag – der er kommet spørgsmål om vi ønsker at deltage. -> den ligger ved bådeklubben

Sankthansbål koordineres med Villy

Ungdomsafdeling – kører via Morten og der skulle gerne være plads til RIB

Pensiognisten koordineres via Mathias

Kan der laves en koordineret 5 års plan hvor der er samarbejde om en fælles plan ?

Næste møde –Onsdag den 6 oktober 19.30
Ved sidste møde var der et ønske mere frekvente møder

Indretning af klubhuset varetages af Christina (arkitekten der har tegnet alt det andet).

Ros til Brian for samarbejdet og det store arbejde han har lagt renovering af klubhuset . tak for det.

