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  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Bestyrelsesmødet i april blev også aflyst som følge af Corona situationen, men 
bestyrelsen er løbende i kontakt med hinanden, og træffer de beslutninger som vi 
finder relevante, se nedenfor under ”Mødets emner”.

2. Orientering fra formanden.
Legepladsen har fået en fin rutsjebane af rustfri stål, så de mindste kan hygge sig 
der. 

En påhængsmotor blev desværre stjålet fra en båd som stod på land for en uges tid
siden. Det er frækt og træls med en sådan oplevelse, som vi da heldigvis kun har få 
af i havnen. Der var intet at se på vores video overvågning.

Vores nattevagter starter lørdag den 25. april, se særskilt opslag herom.

Lørdag den 2. maj kl. 13.30 hejser vi klubstanderen op i flagstangen. Når den nye 
signalmast er færdig, flytter vi standeren over på den. Vi får desværre ingen fælles 
sammenkomst i den anledning i år, se særskilt opslag herom.

      
       

3. Mødets emner:
Havnens Signalmast blev nedtaget med henblik på at blive malet. Det viste sig 
desværre, at den er pil rådden, og at det vil være uforsvarligt fortsat at bruge den.
Masten blev indviet ved standerhejsningen for 35 år siden, den 11. maj 1985.
Heldigvis vil et af havnens medlemmer donere os træet til en ny mast, endda i 
egetræ, stor tak til Uffe. Mastedelene bliver i øjeblikket høvlet og tilpasset, og 
kommer til havnen om ca. 4 uger. Derefter vil nogle af havnens dygtige og flittige 
medlemmer flytte beslagene fra den gamle til den nye og fin tilpasse tingene.

De sidste borde/bænkesæt på terrassen udskiftes med sorte borde og stole i løbet 
af kort tid, samme type som det der blev købt til østsiden af terrassen for et års tid 
siden. Der er bestilt 5 borde med hver 6 stole til, en udgift på under kr. 10.000. Det 
bevirker at vi bedre kan indrette os med den afstand som vi p.t. skal, og også at vi 
kommer til at sidde mere behageligt. Vi håber at brugerne vil stille stolene pænt ind 
under bordene når de forlades. De bedste af vores borde/bænke sæt bliver fordelt 
rundt om på havnen.
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Vinterbaderne afsluttede deres sæson et par måneder før end tiltænkt som følge 
af Corona, de har ca. 200 medlemmer. De har forespurgt om saunavognen kan holde
sommerferie på havnen, ikke på molen hvor den står, men på pladsen. Det er meget
besværligt at flytte den over længere afstande, og vil også være til fare og gene for 
trafikken. Bådelaugets bestyrelse har, forsøgsvis, sagt ja til at vognen denne 
sommer kan placeres parallel med jollehuset. Vognens røde farve bevirker at den 
ikke er så synlig, og der vil komme joller og kajakker rundt om den. Arealet til disse 
vil blive tilsvarende udvidet. Vinterbaderne betaler for dette sommerophold kr. 
2.000,- og de flytter vognen når vore både er væk.

Vinduerne ind til kontoret har det ikke for godt, så det er besluttet at de skal 
udskiftes inden næste vinter. En udgift på ca. kr. 20.000,- som der er budgetteret 
med.

Salg af is og øvrige varer fra køkkenet starter den 10. maj, men under restriktive 
forhold, ligesom klubhuset fortsat er lukket for ophold. Vi skal, og vil, efterleve de 
krav og anbefalinger som myndighederne pålægger os.

      
4. Regnskab og budget.

Indestående i Bank kr. 873.167,-

5. Eventuelt

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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