EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE referat

Mødedato

Torsdag 14. Maj 2020

Mødetidspunkt

Kl 19:00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

11. Juni 2020

Deltagere

Arne Christensen, Jørgen Knudsen, Michael Kastrup, Jørgen Iversen,
H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard

Afbud fra
Fraværende
Bestyrelsens
underskrifter:

Arne Christensen

Michael Kastrup

Jeppe Hougaard

Jørgen Iversen

Med venlig hilsen
Arne Christensen
Suppleanter

bestyrelse@skudehavn.dk

Jørgen Knudsen

H C Matthiesen

www.skudehavn.dk
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Referat bestyrelsesmøde d. 14/05 2020
01 Godkendelse af referat af 16/04 og dagsorden for 14/05
OK – Godkendt
Jørgen Knudsen lægger fremover referater op på hjemmesiden.

02 Siden sidst, meddelelser, indkommen post
Punkter ved havnefoged:
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth
Administration og økonomi:
Indestående på konto, ubetalte regninger og udestående. Konto – 209.000 KR.
Budget: Se pkt. 6
Personale: Ingen bemærkninger
Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: 9 store og 9 små plaser ledige
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
4 materiel hytter ledige
Andet som skal vendes med bestyrelsen
Aftalt at Kenneth slår det op på
hjemmeside eller Facebook
Punkter ved bestyrelsen/post:
Indkommen post/mail:

03 Aftenens emner
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Status samarbejde m. klubberne v. Arne Aftale med Ro&Kajak samt Sejlklub er udarbejdet. Vi afventer endeligt tilsagn fra klubberne. Kenneth fakturerer det aftalte bidrag
Renovering af flydebroer i Nordenden, status v. Jørgen Knudsen I gang. Endelig afklaring om slæbested udestår
Status tankanlæg v. Kenneth Leverandør har problemer med leverancen pga. lock down. Kenneth rykker
Status varmeanlæg v. Arne Aftale med Holmriis er på plads, og vi forventer at installation er færdig inden højsæson starter.
Status Brolaug v. Jeppe & Jørgen Ingen aktivitet
Økonomi, controller funktion v. Jørgen Iversen. Overordnet set følger vi budgettet, og der er fortsat plads til
almindeligt vedligehold. Udgifter til tankanlæg og varmeanlæg vil helt eller delvist blive aktiveret. Skal endeligt
aftales med revisor. Der er lidt tvivl om nogle posteringer – Jørgen følger op på sagen i dialog med Marianne
Status Autocampere, parkeringsforhold Omkring 01 juni, når bådisætning er nogenlunde overstået, laves der
markering eller afspærring på pladsen, så vi får området reserveret til Autocampere. Der er udkørt støvdæmper
på pladsen, og det har hjulpet meget på støvgener. Der er fortsat tendens til at mange kører helt frem til masteskuret og parkerer. Det er ikke OK og skal minimeres.

04 Eventuelt
Det er aftalt at for opsagte pladser, hvor pladsejeren venter på tilbagebetaling af indskud, der skal der ikke betales
pladsafgift under forudsætning af at havnen råder over pladsen. Det samme princip gælder for materiel hytterne,
forudsat at det er tømt.
Der monteres nye vinduer i toiletbygning NORD, inden vinteren.
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