Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 01 december 2020 kl. 18.00
Deltager:
Henrik Sørensen

HS

Torben Fly

TF

Benny Nautrup

BN

Michael Kornvig

MK

Hugo Eskildsen

HEK

Niels Peter Olesen

NPO

Afbud.

Henrik Eriksen

HE

( Ref )

1) Velkomst og indledning ved Formanden
2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
Godkendt.
3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)
3.1. Se fremsendte ref. Fra konstituering.
4) Aktuel status for regnskab og budget (HE).
Balancen for perioden november er gennemgået og godkendt.
Der planlægges budgetmødet til den første bestyrelse møde i Januar 2021.

5) FH-ordning (HS)
5.1. Status, Jesper, TF, MK, HE får info møde af Jesper på FH-ordning. Arbejdet pågår.
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 venteliste ca. 27 stk. bl.a størrelse.
6.4. TFK og NP er ansvarlige for pladsudlejning.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.
7.1. Skive kommune opstarter med udskiftning af vinkel beslag på broer, hvor vi afventer
modernisering. ( Benny følger op i morgen )
7.2. Status SSH tankanlæg, Tankanlægget har fået drift stop, men er oppe at køre inden længe, der
overvejes at tegne udvidet garanti på anlægget. Den forventes oppe at køre igen ved udgangen af
uge 49.
7.3. Dykke klubben har et arrangement og en aftale HS hvor de 1-2 gange om året svømmer under
broerne og omkring pælene for at tilse om alt ser ok ud.
7.4. Der opstarts med et samlet oplæg på en helheds plan for bro 5.
8) Eventuelt (ALLE)
8.1. Der indhentes tilbud på at fjerne forankringspæle efter ønske fra nogen medlemmer.
8.2. Fra nytår skal alle både kunne fremvise gyldig ansvarsforsikring. Denne forsikring skal fremvises
fysik hos havnefogeden og der kvittere efterfølgende for det. De henvises til lejekontrakten og
dennes bestemmelser.
8.3. Der opstartes med plan for hvorledes at bro 2 kan udvides, således der kan tilkomme flere pladser
til havnen.

