Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 18 november 2020 kl. 17:30
Deltager:
Henrik Skou Sørensen

HSS

Torben Fly

TF

Benny Nautrup

BN

Michael Kornvig

MK

Hugo Eskildsen

HEK

Niels Peter Olesen

NPO

Henrik Eriksen

HE

( Ref )

1) Velkomst og indledning ved Formanden
HSS Byder velkommen til den nye bestyrelse

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
Referat konstituering blev udskrevet og underskrevet af alle medlemmer.
Der besluttet at sekretæren også er kasseren.
3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)
3.1. Se fremsendte ref. Fra konstituering.
4) Aktuel status for regnskab og budget (HE).
Ud fra balancen 31-10-2020 vi har modtaget, ser havnens økonomi fornuftig ud. Der aftales møde med
revisoren for endeligt overblik i den kommende tid.
Udarbejdelse af budget, vil foregå på det første bestyrelse møde i januar 2021

5) FH-ordning/FLID
5.1. Status, Jesper, TF, MK og HE mødes snarest vedr. arbejdsgange omkring FH-ordning.
5.2. Summering af SSH/FLID mødet: Der er oprettet kontakt af formanden til flid (HS).

6) Havnefoged (NP).
6.1. Status ledige pladser.: 2 stk. 3 meter pladser er pt ledig.
6.2. Status ”vinterliggere”: Der er tilkommet 5 både fra andre havne.
6.3. Venteliste: PT er der ca. 27 både på listen.
6.4. Arbejdsdag nov: Har været afholdt med ca. 5 deltager. Havnen er nu vinter klar gjort.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.
7.1. Skive kommune starter snarest udskiftning af vinkelbeslag på broen ind mod P-plads.
7.2. Status SSH tankanlæg, Tankanlægget har pt. driftstop, men er oppe at køre inden længe, der
overvejes at tegne udvidet garanti på anlægget.
7.3. BN er tovholder på ny arrangementskalender, som løbende vil blive opdateres på SSH hjemmeside
Kalenderen er klar til sæsonstart 2021. (kalenderen vil gå på tværs, af alle aktiviteter i havnen)
7.4. ”Projekt ren havn” (HSS) I samarbejde med Skive Dyk, vil vi med start jan. 2021 arrangere 1 til 2
årlige dyk, hvor vi vil inspecificere bunden af havnen, og fjerne affald mv.
8.0 Eventuelt (ALLE)

