Bestyrelsesmøde i TS 29.08.2017
Afbud fra Jørn.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt.
2.

Nyt fra formanden.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID, udfører papirarbejdet i forbindelse med
ansøgning til miljømyndighederne om klaptilladelse. Indtil nu fungerer det fint. 25. august blev
der taget bundprøver seks steder i havnen fra Knud Mortensens båd. Når klaptilladelsen
foreligger, er FLID's opgave løst. Jan har kontaktet Carl Erik Hansen, formand for
Sejlforeningen ”Vikingen”, som har fået klaptilladelse efter et langvarigt ansøgningsforløb.
Herefter søger vi at koordinere uddybningen af havnen med ”Vikingen's” planlagte oprensning
i januar/februar 2018.
Antallet af restanter er nu bragt ned til et enkelt medlem med en ”forladt” og misligholdt båd
på land. Det er sket, efter at formanden bl. a. har opsøgt flere skyldnere på deres bopæl.
Bestyrelsen drøftede atter TS's muligheder for at fjerne vrag fra 3. vinterplads inden for
lovgivningens rammer.
Salget af bomnøgler udgør en selvforskyldt, langvarig indsats fra især Jan, Hans, Bo og
”Niller”. Op til fire-fem mand er involveret i et enkelt nøglesalg. Det er vigtigt, at ”Niller” får
hurtig besked, hver gang en nøgle er solgt.
Efter nye tyverier fra både ved C-broen bliver sensorer og belysning justeret, således at lyset på
broen også tændes, når en person forlader broen. Mågeforskrækkeren på B-broen aktiveres
igen. To årlige sprøjtninger mod edderkopper og efterfølgende vinduespudsning udgør indtil
nu den bedste løsning.
Anders Johnson har i kampen mod rotter i havnen nedlagt 30 stk.
3.

Nyt fra kassereren
Økonomi: God. Flere skyldnere har betalt. Bo gennemgik de seneste posteringer i
regnskabet.

4.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Karsten R: Efter forslag fra Jørn undersøger han og Karsten opstilling af en udendørs urinal.
Bestyrelsen drøftede bro-vognenes renovering/fornyelse. Spørgsmålet tages op til
foråret. Renovering/maling af borde og bænke afventer, at Knud Svendsen får tid.

Palle:

Deadline for stof til oktober-nummeret af ”Dæmningen” er 20. september.
Festudvalg og arrangører af ”Mad for mænd” får besked.

Henrik:

Som nævnt under ”Nyt fra formanden” justeres belysning og sensorer på C-broen.
Ligeledes justeres automatik-knappen på bruseren i baderummet.

Tonny:

Ramslaget klargøres i samarbejde med Flemming Hermund, således at
pæleslagningen kan gå i gang senest til foråret.

Hans:

Kim Holstebro har oplyst, at han kan rense broerne. Bestyrelsen besluttede at
indhente tilbud. Bagerste plads ved Sankt Hans-bålet trænger fortsat til oprydning.
Karsten R. og Hans finder en dato til slåning og beskæring af bevoksningen med
bistand fra et arbejdshold, hvorefter Tonny kan sortere de oplagte materialer på
pladsen. REFA kontaktes med henblik på ugevis frem for 14-dages tømning af
affaldscontainer i sejlsæsonen. Maling af vinduer i klubhuset trænger sig stadig på.
Udlejning af klubhuset går fint.

5.

Eventuelt.
Næste møde: 04.10.2017 kl. 19.00.
Traktement: Hans.
Referat: Palle.

