EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 20. januar 2022

Mødetidspunkt

Kl. 19.00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

14. januar 2022

Deltagere

Arne Christensen, Michael Kastrup, Jørgen Iversen,
H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Ib Oustrup, Frank Lavrsen

Afbud fra

Jeppe Hougaard

Fraværende
Bestyrelsens
underskrifter:

Arne Christensen

Michael Kastrup

Jeppe Hougaard

Jørgen Iversen

Med venlig hilsen
Arne Christensen
Suppleanter

bestyrelse@skudehavn.dk

Ib Oustrup

Frank Lavrsen
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Referat for Bestyrelsesmøde d. 20/1 2022
01 Godkendelse af referat fra 15 december 2021 – Dette punkt slettes fremadrettet!
Ok - godkendt

02 Siden sidst, meddelelser, indkommen post
Punkter ved havnefoged:
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth
•
Administration og økonomi:
Indestående 1148515,- på konto, ubetalte regninger 9346,- og udestående 56250,-. (386960,- resterende
lån for kran)
Personale:
•
Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: en lille bådplads ledig
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Andet som skal vendes med bestyrelsen
Rampe opgøres ift. økonomi – Kenneth
Spil ved slæbested fjernes – Kenneth
Hjertestarter opsat og udgift delt med Lodsejerne, dette gælder også det årlige abonnement.
Punkter ved bestyrelsen/post:
•
Lodsejerne, henvendelse fra Marlene Vesterlund – Mht. affald gør vi ikke yderligere – lodsejerne vender
tilbage. Plantning af træer, vanding m.m. – vi accepterer henvendelsen, men giver ingen ”grogaranti”. Sugning af brønde – vi accepterer forslaget.
•

Indkommen post/e-mail:
-

Henvendelse fra Vikingerne – Ib tager kontakt mht. dialogmøde.
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03 Aftenens emner
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Status på Økonomi v. Jørgen
Afgiftsrefusion på El – Arne kontakter Revisor.
Ib arrangerer møde med Marianne, Kenneth og Iversen mht. regnskab og økonomi.
Vurdering/bestemmelse af takster 2022
Takstblad rettes fra 2021 til 2022 (Jeppe).
Kørsel m. Traktor øges til kr. 250,”Ekstra ben” udgift fjernes.
Tekst med ”Leje af Fælleshus” rettes og opdateres med priser.
Diverse slettes.
El priser sommer 20,- vinter 35,- Autocamper sænkes til 170,Pladser skal indeksreguleres – skal foregå løbende ift. vedtægterne.
Kommunikation, udsendelse af referater (sidste bestyrelsesmøde, generalforsamling, Nytårsbrev fra fmd.
opdatering af hjemmesiden efter generalforsamlingen
Jeppe arbejder på at opdatere hjemmeside – deadline W4.
Løbende information udsendes via nyhedsmail.
Nyhedsmails arkiveres på hjemmesiden under ny fane, døbt ”Arkiv” (ansvarlig Jeppe). Generelt skal
referater m.m. lægges på hjemmesiden inden for en uge.
Opsamling på bestyrelsesrunden v. Ib – resume vedlagt
Fokus på arb. Grupper (se nedenstående punkter).
Igangsættelse af arbejdsgruppe vedr. aftale med kommunen, hvad er opgaven, udarbejdelse af kommissorium
Defineres af arbejdsgruppe, som består af følgende: Ib, Arne, Frank og Michael.
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. vedligeholdelsesplan for anlæg, hvem deltager, hvad er opgaven
Defineres af arbejdsgruppe, som består af følgende: Arne, Jeppe. Kenneth og Michael.
Status BEAS installation – Kenneth Udsættes
Generalforsamling, opfølgning (se referat). Udsættes
Status hjertestarter – Jeppe Udsættes
Redningsstiger – HC Udsættes – (Jeppe har opgaven fra tidligere)
Traktor – Kenneth - Opdateres på næste møde.

04 Eventuelt
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Gyngestativ ved havnekontoret – Iversen/Kenneth – Kenneth har sat den i ordre.
Henvendelse fra Uffe Mathiasen – Frank undersøger gl. PC for kommunikation ift. udsendte e-mails.
Albin Vega – væltet – Frank kontakter Pantaenius, First og FLID mht. ansvar og forsikringsdækning.
Ansøgning om lade-standere - Udsættes
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