STRANDPARKENS BÅDELAUG
Referat af bestyrelsesmødet den 3. maj 2016 kl. 18.30

Referent: Helene Kampmann
Til stede:

Frank Andersen (formand), Solveig Skalander (kasserer), Helene Kampmann (sekretær),
Hanne Jensen (medlem), Dirch Boesgaard (medlem) og Niels Bargholz (suppleant).

Afbud:

Lene Nielsen (suppleant).

Punkt 1: Referatet fra bestyrelsesmødet 11/4 er tidligere udsendt til alle i bestyrelsen og godkendt.

Punkt 2: Orientering fra
Formanden: Frank fortæller om igangværende udvidelse af bådepladser ved badeanstalten ved Thyra-broen
/ den yderste restaurant. Til efteråret bygges den nye bro.
Sekretæren:
Kassereren: Solveig og Frank fik overdraget bruger id til SBLs Nykredit konto. Når Solveig aktiverer sit id,
lukker Hanne sin adgang. Foreløbig aktiverer Frank ikke sit. Det sker kun, hvis Solveig bliver forhindret. Hanne
orienterede om, at hun har solgt to nøgler samt betalt for filmen til vinduerne.
Øvrige medlemmer: Dirch fortæller om el-standere der, på grund af alder, skal skiftes ud over en årrække.
Niels foreslår, at bestyrelsen kontakter havnebestyrelsen med henblik på ordentlig rengøring af
baderummene. Dirch fortæller, at husene skal renoveres på sigt, men han vil tage ønsket om rengøring med
på førstkommende møde i havnebestyrelsen. I bestyrelsen drøftede vi, om det vil være en bedre og billigere
ide, at brugerne betaler for at benytte havnens brusebade, fx med Tally kort.
Nedsatte udvalg: Information fra/om
Tur - Aktivitetsudvalget: Holdt et møde i dette forår, hvor de kommende tiltag blev drøftet. Også i år
arrangeres der både Pinsetur og Afriggertur - og som vanligt er medlemmer fra alle havnens klubber
velkomne til at deltage. Som noget nyt står udvalget for det hele i år. Pinseturen indledes med et
skippermøde og herefter stiller udvalget brød og pålæg frem, så folk kan smøre sandwiches til turen.
Udvalget sørger for grill samt indkøb af kød, salat mv. til aftenens fællesspisning. Hjælpere bedes hjælpe med
maden. Det koster 200 kroner i døgnet at overnatte på Flakfortet.
Aktivitetsudvalget har også planer om at lave nogle grill-aftener i løbet af sommeren, så medlemmerne kan
hygge sig sammen. Der købes is til de børn, der kommer. Der bliver grill-aften cirka hver anden tirsdag fra
juni måned til engang i august. Medlemmerne medbringer selv kød/fisk/fjerkræ + salat og andet tilbehør.
Hanne sender en oversigt over klubbens nye medlemmer til Aktivitetsudvalget, som derefter sætter den
annoncerede ”Onkel ordning” i gang.
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Beslutning: Når Tally kort ordningen træder i kraft, vil alle låse til klubhusets skabe samt nøglen til
postkassen blive omkodet. Bestyrelsesmedlemmerne og de der sidder i udvalgene kvitterer for modtagelse af
den personlige nøgle, de modtager.

Husudvalget: Rullegardinerne er kommet og vil blive sat op i løbet af sommeren.
Festudvalget:

Punkt 3: Sager til behandling
a) Bestyrelsen drøfter og beslutter den kommende, nye husordens endelige ordlyd. Alt er ok og
vedtaget dags dato. Den nye husorden printes ud, lamineres og hænges op snarest muligt.
b) Omkodning af øl/vand automaten til den nye pris (7 kroner). Er allerede sket. Beslutning om, hvem
der sørger for indkøb næste gang. Der er plads til 300 dåser i automaten og der skal købes Tuborg,
Tuborg Classic, Coca-Cola, Cola Zero, Fanta og Faxe Kondi.
c) Fordeling af resterende opgaver:
Siden det sidste bestyrelsesmøde har Hanne tilbudt fortsat at stå for medlemslisten, at videregive
informationer i forbindelse med tilgang og afgang af medlemmer, samt at være ansvarlig for
klubbens fysiske og elektroniske postkasse; herunder opdatering af klubbens e-mail gruppe.
d) Indkøb af gaver: Dirch og Helene vil gerne påtage sig opgaven.
e) Forsøgsordning med indkøb af kaffe/the til klubhuset: Endelig beslutning om indkøb og
prisfastsættelse. Vi har besluttet at lave en forsøgsordning.
Evt.
Helene forslår, at der fremover (ud over de elektroniske tilmeldinger) til de fælles ture og arrangementer for
alle havnens klubber også opsættes en papirtilmeldingsoversigt i alle tre sejlklubbers klubhuse, så folk fra de
respektive klubber kan se, hvilke klubmedlemmer fra egen klub, der også har tilmeldt sig de fælles ture og
arrangementer. Dette vil sandsynligvis få langt flere til at tilmelde sig. Ideen videregives til respektive udvalg.
Hanne nævner, at folk skal huske at meddele, hvis de skifter bådplads, så oplysningerne på medlemslisten
bliver opdateret. Hanne sender en opfordring ud.
CVR-registeret: Kasserer Solveig Skalanders navn samt Strandparkens Bådelaug anføres.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Strandparkens Bådelaug et dejligt forår og en skøn sommer.

Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset den 30. august 2016 kl. 18.30
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