
 Mødeindkaldelse 24-oktober 2022 

  Klub huset kl 17.00 

Indkaldte  Søren Rasmussen, Palle Knudsen, Brian Petersen, Helle Melgaard, Mogens Jordt 

Afbud   

Dato   24-10-2022   Kl. 17.00  

  

Agenda 

 

  

1 Sidste mødes referat 

2 Opfølgning / status Økonomi / Moms fritagelse 

3 Opfølgning Kvistgårds hus.   

4 Kiosken – Status strøm m.v. 

5 Strøm hvordan håndterer vi de nye strømpriser - samt opladning af biler og Både  

6 Affaldshåndtering 

7 Kajakskjul Samarbejdes aftale. 

8 Status bom til slæbested (Bom bestilt)  

9 Status på spil til postgården  

10 Øvrige Vedligeholdelse opgaver / reparationer... vedligeholdelses plan   

11 Indkomne mail til bestyrelsen (Jvf. formandens opfordring på generalforsamlingen)  

12 Div.   

 Næste møde er aftalt til: mandag den 5 december kl 17.00 

     

  

 

Punkt/ 

Action  

Kommentar Ansvarlig 

 1 Sidste mødes referat.  – Ingen bemærkninger  

2  Opfølgning / status Økonomi. Økonomi ser fornuftig ud. Momsfritagelse på 

kontingent undersøges stadigvæk. 

 

3 Opfølgning Kvistgårds hus. – Mail fremsendt.  

4 Kiosken – Status strøm m.v. Vi undersøger fortsat mulighederne.    

5  Strømforbrug følger sidste års forbrug. Der følges op på forbrug af strøm. I 

vintermånederne vil lyset på broerne blive slukket- som for år tilbage. Fortsat focus 

på ulovlig tapning af strøm. 

 

6 Affaldshåndtering Møde er afholdt. Der skal fremover sorteres i samme sorteringer 

som privat – priser indhentes fra aktuelt samarbejdes partner samt ny.  

Dette vil blive dyre end den gamle løsning. 

I forlængelse af samarbejdsaftalen skal der tages hensyn til Illumø , Vigø samt 

’vandkanten’ og nedfældes i en skriftlig aftale  

 



7 Kajakskjul. Broby sports efterskole ønskes tilført i samarbejdsaftalen med Jordløse – 

Der er fremsend et forslag. 

 

   

8 Status bom til slæbested (Bom bestilt) opsættes i vinterhalvåret   

9 Status på spil til postgården. Det skal tages op på generalforsamlingen om spillet skal 

udskiftes eller nedlægges – Indtil videre må spillet ikke benyttes. 

 

10 Øvrige Vedligeholdelse opgaver / reparationer... vedligeholdelses plan 

Følgende kan nævnes:  

Ny el på bro 4 ca. 100.000 kr. – bør laves i 2023  

Yderligere kan bla. nævnes: Afstivning af bro 6, platform på bro 6, og på bro 5, 

underlag til olie affald, lås til affaldsrum,  kajkant inder mole, Bro5 tværbjælker, 

renovering af containerplads. 

- Der arbejdes fortsat med udarbejdelse af vedligeholdelses plan.  

 

11 Ingen indkomne mail til bestyrelsen   

12 Div. Lejla, Palle og Brian deltager i FLIDS årsmøde.  

Jul i Faldsled: Der åbnes for toiletterne på samme måde som sidste år.  

Vi har fået bevilliget 2 rednings stiger fra trygfonden.  

 

 

Udsendt  

 

__31-10-2022________________________ 

Dato   

 

______________________________ 

Dato  

 


