Referat af bestyrelsesmøde 29. august 2016 kl. 18.30.
Til stede:

Frank, Dirch, Hanne, Lene og Niels

Fraværende: Helene
Referent:

Hanne

Dagsorden:
1
2

Godkendelse af referat
Meddelelser:
a) Formanden
b) Sekretæren
c) Nedsatte udvalg
d) Øvrige
Orientering fra kasserer
Evt.
Næste møde dato

3
4
5

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ad. 1.

Referat godkendt tidligere.

Ad. 2.

Formanden:

-

-

-

-

Havnefogden har ryddet op på Hummeren, så Ishøj kommune kan komme i gang. Næste år
er det Søhesten’s tur. Der kommer nærmere oplysning fra Frederik, når tiden nærmer sig.
Tally-Key-adgangen kommer til at virke i denne uge. Medlemmer som er registreret med nøgle,
får en e-mail fra SBL, som skal medbringes til havnekontoret. E-mailen er ”billetten” til at få sit
at få sit Tally-Key-kort opdateret med adgang til klubhuset. Medlemmer som har nøgle til
klubhuset, men som SBL ikke kender til – må skrive til SBL’s postkasse
(strandparkens.baadelaug@gmail.com) vedrørende oprettelse i Tally-Key-systemet. Adgang til
klubhuset vil som hidtil koste 100,- kr., men vil fremover være et administrationsgebyr og ikke
et depositum. Administrationsgebyret dækker blandt andet omkostninger til havnekontoret
for oprettelse i Tally-Key systemet (klubben bliver faktureret), samt for del og adkomst til
køleskab og automat. Cylindre i låse i klubhuset’s skabe vil blive udskiftet. Låsesmeden
kommer igen, når Tally-Key systemet har kørt i ca. 14 dage og ordner det sidste.
Installering af helårsvand i klubhuset. I samarbejde med havnen igangsættes arbejdet
formodentlig i de næste uger. Udgifterne fordeler sig med ca. 6.000 kr. til gravearbejde og ca.
13.750 kr. til blikkenslager inkl. moms. Bestyrelsen har derfor forhøjet budgettet fra 17.000 til
19.750 kr.
Der er ønske om markiser over bænkene foran klubhuset. Bestyrelsen har afsat ca. 6.000,-kr. til
indkøb af 2 stk. markise og til rem som markiserne skal sættes fast på. Niels undersøger priser
på markiser og rem. Remmen forventes opsat i år – men markiserne opsættes til næste år.
Havnen har godkendt, at vi opsætter markiser – så længe de rækker længere ud end 2 meter.
Vi har fået en klage i forbindelse med at der er medtaget hund i klubhuset - til trods for at der i
husordenen står, at man ikke må medbringe hund. Bestyrelsen har besluttet, at droppe
forbuddet og se hvordan det går. Det er under forudsætning, at hundeejerne tager hensyn til
de andre brugere af klubhuset. Med andre ord - er der en af de tilstedeværende, som ikke
ønsker hund i huset skal det respekteres. Giver det problemer – bliver forbuddet genindført.

Sekretæren:
Intet
Aktivitetsudvalget:
Har holdt ferie. Der er kommet 7 nye medlemmer – alle er kontaktet. Da de fleste er gamle
kendinge” har der ikke været behov for ”onklernes” hjælp. Aktivitetsudvalget har intet nyt i
støbeskeen pt.
Øvrige:
Hanne oplyste at der der har været 7 indmelder og 2 udmeldinger.
Dirch fortalte om kommende vedligehold af slæbesteder og at havnen har mulighed at se hvad
driften toiletterne reelt koster i udgift, da der opsat elmålere på toiletterne.
Ad. 3. Intet .
Ad. 4. Niels køber ny støvsuger. Støvsugeren låses inde, da den sidst indkøbte støvsuger forsvandt.
Budget max 800 kr.
Ad. 5.

Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 i klubhuset.

