
 Mødeindkaldelse 12-December  2022 

  Klub huset kl 17.00 

Indkaldte  Søren Rasmussen, Palle Knudsen, Brian Petersen og Helle Melgaard 

Afbud  Mogens Jordt 

Dato  12-12-2022   Kl. 17.00  

  

Agenda 

 

  

1 Sidste mødes referat 

2 Opfølgning / status Økonomi / Moms fritagelse 

3 Generalforsamling -dato 

4 Havnefoged kontrakt for 2023?? 

5 Opfølgning Kvistgårds hus.   

6 Kiosken – Status strøm m.v. 

7 Strøm Ligger det stadigvæk OK  

8 Affaldshåndtering 

9 Kajakskjul- er Samarbejdes aftalen opdateret (Broby ef skole / OK betalt ??  

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

11 Status på spil til postgården  

12 Øvrige Vedligeholdelse opgaver / reparationer... vedligeholdelses plan herunder det 

røde hus. 

13 Referat fra Flids møde   

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

15 Evt. 

 Næste møde er aftalt til: mandag den 30. januar 

     

  

 

Punkt/ 

Action  

Kommentar Ansvarlig 

 1 Intet af bemærke  

2  Momsfritagelse undersøges fortsat…  

3 Generalforsamling forventes fastsat til tirsdag den 28. marts 2023 – indkaldelse 

følger i det nye år. 

 

4 Leila kontaktes inden for udgangen af 2022 for forlængelse af kontrakt.  

5 Jacob Grønløkke er endnu kontaktet for at bringe tingene i orden og få tilrettet BBR  

6 Løsning på renovering af el er forelagt Vandkanten  

7 Det konstateres at strømforbrug fortsat ligger stabilt  



8 I forlængelse af møde med Marius Pedersen har vi kontaktet eksisterende 

samarbejdspartner Meldgaard for tilbud på tilsvarende løsning – vi afventer fortsat 

svar 

 

9 Vi mangler fortsat kontakt til efterskolen for betaling af kajakskjul – ligger i 

kalenderen 

 

10 Der arbejdes fortsat på at finde en dato for opsætning  

11 Der indhentes priser ved Sylvest og Fyns Kranudstyr, som forelægges på 

generalforsamling 

 

12 Der er fortsat fokus på løbende vedligehold – i nær fremtid skal der laves holdbar 

løsning på redskabsrum, da det lille røde hus ikke holder for evigt. 

 

13 Der er fra nogle medlemmer af havnen sået tvivl om hvorvidt havnens 

ordensreglement er gyldig. 

Bestyrelsen har netop været på seminar arrangeret af Flid den 29. november 2022. 

På seminariet er vi blevet bekræftet i at vores ordensreglement følger 

standardreglementet for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre 

fiskerihavne. 

 

14 Der ikke indkomne mails siden seneste bestyrelsesmøde  

15 For at minimere antallet af ”gratister” og forebygge hærværk og tyveri generelt 

overvejer bestyrelsen opsætning af kameraer – vi undersøger mulighederne 

 

   

   

   

 

 

Udsendt  

 

12-12-2022________________________ 

Dato   

 

______________________________ 

Dato  

 


