Referat af bestyrelsesmøde 8. nov. 2017 kl. 18.30.
Til stede: Dirch Boesgaard, Frank Andersen, Hanne Jensen, Niels Bargholz, Solveig Skalander og Kurt Grenaa, samt
Preben Bjørn Madsen.
Referent: Hanne Jensen
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
Referatet er godkendt via e-mail.
Ad. 2

a) Formanden
Frank sagde velkommen til Bjørn, som var inviteret for at give os nogle svar på nedenstående
spørgsmål.
Tina har skaffet 11 stk. ”nye” polstrede stole til klubhuset. Tina og Jane har tilbudt at ombetrække
stolene på et tidspunkt. SBL betaler udgifterne i den forbindelse. Bestyrelsen takker for stolene.
b) Sekretær.
Har indhentet tilbud på nye standere, da vi ikke har flere på lager. Det blev besluttet at bestille 10 stk.
så de er klar til foråret.
Stopper som sekretær ved generalforsamlingen 2019.
c) Nedsatte udvalg.
Intet.
d) Øvrige.
Et bestyrelsesmedlem spurgte til prisen på rengøringen, da der har været en del klager over dette.
Bjørn oplyste, at der pt. er brugt ca. 72.000 på rengøring (inkl. toiletpapir og lign.). Der er rengøring 3
gange om ugen. Budgettet er 75.000 kr.
Et bestyrelsesmedlem spurgte på sidste møde, hvor mange betalende gæster og frihavnsgæster der
har været i år. Bjørn oplyste, at der har i juli har været 117 betalende gæster og 117 frihavnsgæster. I
august var tallene hhv. 34 og 43.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til ventetiden ifm. salg af plads. Bjørn oplyste, at ventetiden pt. er ca. 3
år.
Ad. 3

Kasserer.
Kassereren havde i forvejen fremsendt regnskab pr. 7. november 2017. Der har været lav aktivitet og
derfor heller ikke så mange udgifter.
El-udgiften er højere end budgetteret. Der har været sat elmåler på automaten. Resultatet viser, at
den bruge for ca. 4.200 kr. i strøm om året. Det blev derfor besluttet, at maskinen fremover vil være
slukket fra 1. nov. til 1. april. Der forventes et lille underskud ifm. med øl/vand.
Varmepumpen har været slukket i sommer. Den vil også være slukket næste sommer.
Kassereren stopper ved generalforsamlingen 2018, ønsker ikke at have båd mere og den er sat til salg.

Ad. 4

Evt.
Punkt på generalforsamlingen i 2018 – Forslag om nedsættelse af vores kontingent til
juniorsamarbejdet, da udgiften belaster en stor del af vores indtægter.

Ad. 5

Næste møde d. 9. januar 2018 kl. 18.30.

