EBELTOFT SKUDEHAVN

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 21. April 2021

Mødetidspunkt

Kl 19.00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

21. Maj 2021

Deltagere

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

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
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EBELTOFT SKUDEHAVN
Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 21/04 2021

01 Godkendelse af referat fra 21/04
Godkendt.
Jeppe følger op på samarbejdet med Brolauget og får lavet aftaler omkring søsætning af badebro.

02 Siden sidst, meddelelser, indkommen post
Punkter ved havnefoged:
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth

Administration og økonomi:

Kassekredit – 18 Tkr (minus) , ca 21 Tkr i ubetalte regninger og ca. 68 Tkr udestående tilgodehavende.
Indestående på konto, ubetalte regninger og udestående.
Personale: Ingen bemærkninger

Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste:
P.t. kun 2 små ledige pladser og i alt har vi vel 50 på venteliste. Mange henvender sig, men undlader at
skrive sig på ventelisten når de hører hvor mange der er foran. Trykket på havnepladser i hele området ser
ud til at fortsætte.
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Andet som skal vendes med bestyrelsen
Punkter ved bestyrelsen/post:

Indkommen post/mail:

03 Aftenens emner









Status på renovering af slæbested – statusrapport fra Fritz Banner. Fint arbejde af klubberne.
Overvejelse om generalforsamling, hvordan, hvornår Ingen ændring. Siden mødet er restriktionerne blevet
lempet, og det er teoretisk muligt at indkalde til en GF i eksterne lokaler hvor arealkrav kan blive tilgodeset.
Det er bestyrelsens indstilling at det ikke giver mening på nuværende tidspunkt. En GF afholdt i juni måned, vil give en ny bestyrelse meget kort tid før den ordinære GF allivel skal afholdes i November. Det er
derfor bestyrelses holdning at vi fortsætter til den ordinære GF kan afvikles på normal vis, og der kan vælges nye medlemmer efter de gældende regler – blot et år forskudt.
Hjemmeside – er den opdateret
Jørgen sørger for opdatering af hjemmeside med korrekte tlf numre og navne. Derudover konstateres at
hjemmesiden er opdateret med priser osv.
Dybde ved tank – skal der gøres noget.
Aftalt at Kenneth undersøger mulighed for en dykker undersøgelse af slangerne til bobleanlægget. Det
formodes at de udgør det største problem med dybden ud for tankanlægget.

04 Eventuelt
Det er konstant problemer med bestik og inventar i sejlerstuen, og det blev derfor aftalt at der etableres inventar i OK kvalitet som kun benyttes når lokalet lejes ud til fester og lignende. Forefindes i aflåst skab.
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Det øvrige inventar fjernes, og sejlende gæster må derfor selv medbringe det de skal bruge i køkkenet. Samme fremgangsmåde benyttes i mange andre havne – sikkert af samme grund.
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