Referat bestyrelsesmøde d. 29. maj 2018 kl. 18.30.
Tilstede: Frank Andersen, Kell Nielsen, Niels Bargholz, Kurt Grenaa Johansen og Hanne Jensen
Fraværende: Dirch Boesgaard
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)
Ishøj Kommune har godkendt, at der bliver oprettet et pullertsystem i indkørslen til Søhesten/Hummeren.
Havnebestyrelsen arbejder videre med installering mv.
Havnebestyrelsen har besluttet, at udarbejde en forretningsorden, så der ikke er nogen tvivl om hvad
forretningsudvalget har bemyndigelse til. Der vil også blive indført dokumentstyring, så der er mulighed for at
fremfinde dokumentation på diverse aftaler.
SBL’s bestyrelse udarbejder forslag til repræsentantskabet vedrørende fremtidig prissætning af pladser, samt
forslag om offentliggørelse af liste over kontrakthavere som har opsagt deres pladser og som har penge
tilgode. Listen skal kun indeholde kontraktnummer og placering på listen .
b)
Der er pt. 88 både med kontrakt-plads og 26 på leje-plads som er medlemmer i SBL.
c)
Niels har samlet den nye grill og låst den fast med kæde. Kurt har opsat læhegn ved bordet under halvtaget.
d)
SBL giver grillpølser og en øl/vand Sankt Hans aften. Er man mere sulten/tørstig, må man selv medbringe. Kell
og Hanne sørger for at beskeden kommer på diverse medier.
Lars Norup og Kell Nielsen ser på en ny ”brugt” automat, da kompressoren er stået af i vores nuværende.
Valget står mellem tilsvarende til 1.600 kr., hvor vi kan flytte møntindkastet over fra den defekte - men den vil
bruge megen strøm. Eller en lidt nyere og lidt dyrere model (max 4.000 kr.), men som vi kan få reservedele til og
som skulle bruge mindre strøm. Der var delte meninger i bestyrelsen, om vi har brug for at have en automat og
det blev afgjort ved afstemning.

Ad 3)

Overflytning til anden bank og ny kasserer er nært forestående.

Ad 4)

Intet nyt.

Ad 5)

Næste møde tirsdag d. 21. august 2018 kl. 18.30.

