Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 07. januar 2021 kl. 18.00
Deltager:
Henrik Sørensen

HS

Torben Fly

TF

Benny Nautrup

BN

Michael Kornvig

MK

Afbud

Hugo Eskildsen

HEK

Afbud

Niels Peter Olesen

NPO

Henrik Eriksen

HE

(Ref.)

1) Velkomst og indledning ved Formanden
Fremsendte punkter til behandling på mail.

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).
Årsregnskabet for 2021 er opstarter og forventes klar til kritiske revisor fra start feb. mdr.
Budgetplanlægning er opstarter.
Takstregulativet blev gennemgået.

5) FH-ordning (HS)
5.1. FH. Ordning er nu overdraget til NPO/MK, og de første mærkater bliver bestilt uge 2 og klar til
fremsendelse til klubmedlemmerne.
5.2. Summering af SSH/FLID mødet: Der er oprettet kontakt af formanden til flid (HS).
Bliver ikke afholdt pga. covid 19

6) Havnefoged (NP).
6.1. Status ledige pladser.: 2 stk. 3 meter pladser er pt ledig. Status Q
6.2. Der fremsendes bådeplads leje ud i indeværende uge med betaling frist sat til den 1. feb. 2021, alle

bedes være opmærksom på vedhæftet meddelse fra havnefogeden.
6.3. Status ”vinterliggere”: Der er tilkommet 5 både fra andre havne. Status Q
6.4. Venteliste: PT er der venteliste ca. 22 stk. bl.a. størrelse. Status Q
6.5. Der vil blive lavet en plan for omlægning af pladser fra mindre til større pladser. NP + TFK følger
op, bro 6 tænkes ind i planen. Der fortsættes med arbejdet.
6.6. Serviceskærm ved sejlestuen er itu, der vil først være ny oppe at køre til foråret 2021, Afventer
svar fra udbyder.
6.7. Der opsættes skilt ved slæbestedet for beskrivelse af, at ved anvendelse skal bådene være
ansvarsforsikret og max 3 knob.
6.8. Der er ansøgt om plads på bro 6 med flyde dock, emnet vurderes og prøves tænkes ind i en samlet
plan for havnen.
6.9. Np undersøger om nye pæle til bro 6 for udarbejdelse af budget. Pladserne størrelse tænkes
med en bredde på 2,5 - 3,0 - 3,5 meter og 8 meter i længden.
6.10. Der har været mange overnattende autocamper siden oktober. De skal have mulighed for tømning
af deres spildevand til spildevandnettet. Dette foregår i dag i en afløbsrist direkte på asfalten, som
ikke fungere i forhold, til den måde en autocamper tømmer sin spildevandstank med gråvand.
Derfor indhentes der priser på en bedre perment løsning.
I Covid 19 perioden er der kun adgang for max 5 personer i klubhuset, der bliver opsat
skilte.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.
7.1. Skive kommune opstarter med udskiftning af vinkel beslag på broer, hvor vi afventer
modernisering. Arbejdet pågår fra kommunens side.
7.2. Der opstarts med et samlet oplæg på en helheds plan for bro 5. Efterskrift: bestyrelsen har valgt, at

broen skal efterses for de brædder som er i dårlig stand. Der er sat arkitekt på sagen til
udarbejdelse af en helhedsplan for området. Der forventes at denne plan kan blive fremlagt til
generalforsamlingen i marts 2021. Under mødet er der fremlagt et Ideoplæg som er besluttet at
arbejde videre med. Ideoplægget færdiggøres frem mod GF 21 for fremvisning.
7.3. For slæbestedet opsættes skilt med anvisning for fart og betingelser m.m.
7.4. Der er stadigvæk en posivtiv dialog med Skive kommune forvaltning for, at der etableres yderligere
ekstra pladser for autocamper. Tanken for placering af disse pladser (8 stykker i alt) tænkes
placeret i den nordlige ende af havneområdet ved strandtangens grønne område. Der har til dato
været 115 betalende autocamper siden 1 oktober 2020. Der arbejdes videre med projektet ( HS)

8) Eventuelt (ALLE)
8.1. Der indhentes tilbud på at fjerne forankringspæle efter ønske fra nogen medlemmer NPO og HS
følger op. Afventer.
8.2. Fra nytår skal alle både kunne fremvise gyldig ansvarsforsikring. Denne forsikring skal fremvises
fysik hos havnefogeden og der kvitteres efterfølgende for dette. 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. NPO oplyse vi afventer til kontingent indbetaling har fundet sted.

