Referat bestyrelsesmøde d. 11. sept. 2018 kl. 18.30.
Tilstede: Frank Andersen, Kell Nielsen, Niels Bargholz, Kurt Grenaa Johansen, Dirch Boesgaard og Hanne Jensen (ref)
Fraværende: ingen
1 Godkendelse af referat.
2 Meddelelser:
a) Formanden
b) Sekretæren
c) Nedsatte udvalg
d) Øvrige
3 Orientering fra kasserer.
4. Evt.
5. Næste møde dato:
_________________________________________________________________________________________
Ad 1)

Referat godkendt pr. e-mail.

Ad 2)

a)
S03 bliver færdig i løbe af september måned, der mangler kun lidt. Det er store pladser, men der er kun 2 meter
dybt.
Næsten alle store pladser som blev etableret i sommer er solgt/udlejet. Der bliver lavet flere store pladser til
næste år.
Dagsorden og materiale til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 2. oktober 2018 blev gennemgået
og debatteret. Bestyrelsen blev enig om, at fremsætte et alternativt forslag til nye takster til det ordinære
repræsentantskabsmøde i november 2018. Læs evt. referater fra havnebestyrelsesmøderne på havnens
hjemmeside.
Ishøj kommune har pt. fokus på hvem der bor lovligt og ulovligt i havnen. Det er heller ikke tilladt, at leje sin båd
ud til studiebolig.
b)
Der kommet 15 nye medlemskaber og 8 udmeldinger fra januar 2018 til dags dato.
Der er sendt besked i juni måned til medlemmerne vedrørende persondataforordningen.
Efter el-aflæsning viser det sig, at der brugt 500 kw mindre strøm end i tilsvarende periode sidste år (apr-sept).
Aircondition og automat har været slukket i sommer.
c)
Der vil fra 1. oktober blive afholdt klubaften 1. fredag i måneden. Eventuel forplejning medbringes af fremmødte
medlemmerne. Ingen tilmelding/dagsorden – de der har lyst/tid kommer.
Der har været lidt reparationer ifm. låsen på døren. Automaten virker igen. Køleskabet har drillet, men det kører
tilsyneladende normalt igen.
d)

Intet.
Ad 3)

Frem over er det muligt, at også at indbetale via MobilPay. Der kommer yderligere oplysninger.

Ad 4)

SBL´s bestyrelse og repræsentantskab bliver indkaldt til møde den 16. oktober 2018 kl. 18.30 med følgende
dagsorden:
Takststigning i havnen. Behandling af forslag fra SBL’s bestyrelsen til havnens repræsentantskab.

Ad 5)

Næste ordinære møde er ikke planlagt pt.

