Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 8 SEP 2020 kl. 17:30

Deltagere:
Henrik Svenningsen (HS)
Jesper Nordkvist (JN)
Bjarne Sørensen (BS)
Benny Nautrup (BN)
Niels Peter Olsen (NP)

1) Velk om st og indledning ved Form anden
Velkommet til første BST-møde siden åbning af havnen og efter COVID-19 lock-down. Havnen har driftet
som normalt, takke være Havnefogeden og de få tinge som skulle drøftes af BST, er blevet klaret via
mail m.m.

2) Godk ende referat fra sidste m øde (ALLE)
2.1. 10 marts 2020 er godkendt pr. mail.

3) Fastlæggelse af næste m øde (ALLE)
3.1. BST møde i forbindelse med forberedelse af GF 20 bliver i uge 41 eller 43 – Ordinære BST møde
anbefales til efter GF (ny bestyrelse)

3.2. Ordinær GF 2020
-

Forsøges afholdte i henhold til de nationale krav til i fm.afholdelse af større forsamlinger.

-

Kun stemmeberettigede deltager

-

Udkast fra formanden tilgår BST medlemmer i fm dagsorden

3.2.1. Sm ittetryk i DK ?
-

I øjeblikket stigende i forskellige regioner og BST er opmærksom herpå.

3.2.2. M in 4 ugers varsel kræves (uge 43-44)
-

Mulig dato den 28. OKT.

3.2.3. Hotellet eller K CL
-

BST vil gerne støtte lokal, så det bliver undersøgt hvorvidt Strandtangen er en muilighed.

3.2.4. Visir, M undbind, Sprit, afstand, kødannelse, talere/ indlæg, dirigent m v.
-

HS og NP tager kontakt til Strandtangen for at undersøge mulighederne.

3.2.5. Adgangskontrol.
-

Kun stemmeberettigede medlemmer, INGEN venner/familie.

4) Aktuel status for regnsk ab og budget (JN).
Gennemgang af saldobalance for perioden 01.01.20 – 31.08.20 ved HS
Spørgsmål til bogholderen, tages af HS med bogholderen.

4.1. Status m ed bankerne – Har vi styr på dem alle nu?
-

Ja – fg. Kasserer JN har været i kontakt med bankerne i fm. overdragelse efter tidligere
kasserer.

4.2. NETS betalinger (TALLY vs. TANK m v.) – Hvad gør vi for at separerer?
-

Får nu særskilt opgørelse fra NETs pr. 18. AUG. (JN)

5) FH-ordning (JN)
5.1. Status
-

182 Havne tilmeldt FH-ordningen

-

Stadig visse tilvænnings-problemer for nogle havne mht. online handel.

-

Huske-mail udsendes ultimo SEP.

5.2. Sam arbejdsudspil fra FLI D
Afventer til efter GF20

6) Havnefoged (NP ).
6.1. Status ledige pladser.
1 x 2,5 m Plads
2 x 3,0 m Pladser
1 x 4,5 m Plads
21 både på rokeringslisten
13 både på venteliste

6.2. Status havnens tilstand.
Behov for reparationer af bro 5 er tiltagende

6.3. Forslag til opstrengning af henstillingsplads til autocam per og båd trailer
-

Vedtaget.

6.4. P risforslag for autocam per.
-

110,- pr. døgn - vedtaget.

6.5. Nyt fjernsyn til sejlerstuen.
-

Vedtaget

7) Siden sidst, gennem gang af k orrespondance, opfølgning på.
7.1. K lage fra hotellet vedr. larm / badning
HS svarede hotellet og med Skive Kommunen som Cc…
Det er BST vurdering, at vi har gjort hvad vi kunne og at problemet pt. er minimal, da både vande
og luften er blevet koldere.

7.2. Tankanlæg (kom m une, driftsaftale, Olieudskiller m v.)
Alle aftaler er i orden, Skive Kommune, Brandmyndigheder m.m. herunder aftaler i fm. tømning og
kontrol af olieudskiller m.v.

7.3. Nye tiltag på havnen.
Nye bagagevogne, pullerter opsat ved tankanlæg, el stander opsat til Autocamper samt vandpost
ved miljøskuret.

7.4. Tilbagem elding fra FLI D GF og FLI D BST m øde.
HS orienterede vedr. FLID GF og FLID BST møde (HS sidder som suppleant for Limfjorden i FLID
BST)

7.5. Arbejdsdag/ lukning af havn (uge 46/ 15 N OV)
Uge 46 - lørdag den 14 NOV afhængig af COVID-19

8) Eventuelt (ALLE)
-

Bedre afmærkning ”MAX 3 KNOB” placering ved slæbestedet

