STRANDPARKENS BÅDELAUG
ISHØJ HAVN
Referat af bestyrelsesmødet den 11. april 2016

Referent: Helene Kampmann

Til stede:
Frank Andersen (formand), Solveig Skalander (kasserer), Hanne Jensen (medlem), Helene Kampmann (sekretær)
og Lene Nielsen (suppleant).
Afbud fra Dirch Boesgaard (medlem) og Niels Bargholz (suppleant).

Punkt 1
Referatet fra generalforsamlingen er godkendt og underskrevet af dirigenten og referenten (Hanne).

Punkt 2
Formanden orienterede om den forgangne uges repræsentantskabsmøde. Der arbejdes videre på igangværende
projekter på havnen; bl.a. hovedtavler, el-skabe, videoovervågning, reparation af broer mv. Havnefogeden og
hans assistent laver nye grejrum og de gamle renoveres. Der er ønsker om at gøre havnen mere attraktiv via
kommunens gartnere samt planer om områdeskiltning på P-pladserne, så ambulancer hurtigt kan finde vej.
Sekretæren Helene Kampmann (nyvalgt) havde behov for en forventningsafstemning mht. kommende opgaver
og mængden af disse.

Nedsatte udvalg
Aktivitetsudvalget: Har planer om at tilbyde nye medlemmer af SBL en ”Onkel ordning”; altså en slags ”coach”,
der kan hjælpe de nye til rette.
Turudvalget: Arrangerer årets pinsetur. I skrivende stund er invitationen sendt ud til alle medlemmer.
Husudvalget: Allan og Lars har sat nye vinduer i klubhuset. Megen ros og en stor tak skal lyde herfra. Solfilm til
vinduerne er bestilt og nye rullegardiner vil blive leveret.

Punkt 3
Orientering fra kassereren: Hanne (tidligere kasserer) orienterede om mindre indkøb. Herefter drøftede Hanne
og Solveig (klubbens nye kasserer) forskellige ting i forbindelse med overdragelse af hvervet/ansvarsområdet.
Hanne overdrog klubhusets forsikringspapirer til Lene, der vil gennemgå dem.

Punkt 4
Sager til behandling
a) Standerophal-arrangementet lørdag den 16. april 2016. Indbydelse fra festudvalget er sendt ud til alle
medlemmer og øl og vand indkøbes til fællesspisningen.
b) Hvad gør vi med øl/vand fremover? Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder. I første omgang sørger
vi for indkøb af dåseøl og sodavand til automaten. Prisen sættes op til 7. kr.
c) Fordeling af opgaver: Hanne orienterede om de forskellige opgavers indhold. Herefter blev de fleste
opgaver og ansvarsområder uddelegeret.
Sekretæren: Helene skal udarbejde dagsordener, udsende disse samt tage referater fra samtlige møder
og sende dem til godkendelse. Herefter sendes referater videre til medlemmerne samt til webmasteren.
Kassereren (Solveig) bliver fremover forsikringsansvarlig (DFU). Desuden står Solveig for el-aflæsningen i
klubhuset tre gange årligt. Tallene videregives til havnekontoret. Herudover varetager Solveig
kassererens normale opgaver.
Ledige opgaver: På førstkommende bestyrelsesmøde aftales det, hvem der fremover skal være ansvarlig
for medlemslisten, videregivelse af informationer i forbindelse med tilgang og afgang af medlemmer,
samt være ansvarlig for både den fysiske og den elektroniske postkasse; herunder opdatering af
klubbens e-mail gruppe.

Indkøb af gaver til tidligere medlemmer af bestyrelsen, samt dirigenten på GF med flere: Helene
sørger for indkøb af vin, der overrækkes ved standerophalingen og fællesspisningen den 16. april.
d) Udarbejdelse af nyt reglement for benyttelse af klubhuset: Med udgangspunkt i et udkast til videre
bearbejdning var der en livlig debat, hvorefter vi nåede til enighed om ordlyden i den kommende, nye
husorden. Denne færdiggøres efter det førstkommende bestyrelsesmøde den 3. maj 2016.

Punkt 5
Ideer for fremtiden: Bestyrelsen blev enige om at iværksætte en forsøgsordning, hvor vi indkøber te og kaffe til
klubhusets køkken. Medlemmerne bedes betale et mindre beløb for hhv. kaffe og te. Pengene lægges i en dåse,
der stilles frem til formålet. Prisen for te og kaffe fastsættes på førstkommende bestyrelsesmøde.
Punkt 6
Evt. Under dette punkt blot en reminder om at invitationer mv. både skal sendes til medlemmerne via mail og
lægges på klubbens hjemmeside. I forbindelse med sidstnævnte, lægger webmasteren tingene ud på Facebook.
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset den 3. maj 2016 kl. 18.30.

