
 

Referat Bestyrelsesmøde 
Egense Sejlklub 

8.08.19 kl. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe (HJT), Jytte Jensen 

(JJ), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen (BJN), Suppleanter: Jan L. Larsen (JLL), 

Eskild Ebdrup (EE) 

Gæst:  

Afbud: Jan L. Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE) 

 

Dagsorden 8/8-19:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Rundsendt og godkendt  

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent 

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 27/6-19  

- Rundsendt og underskrevet 

 

3:Formanden: 

Status siden sidst 

 

4:Næstformanden:  

 Havnefoged/pedel 2019: Jens & Trine: 

- Går godt og der bliver løst mange små opgaver 

 

Nye fiskerhuse nr. 37-48: 

- Møde 11/8 

- Status snart alle færdig 

- Hans Victor spørger indtil vand, el og rensebord 

- Knud Erik spørger og der evt. må placeres rensebord ud mod søen og bro ud til når der 

smides fiskeaffald ud. Bestyrelsen bifalder Knud Eriks forslag 

- Øvrig fiskerhuse maling status tages efter sommerferie – send ud til nyhedsbrev 

 

Kongerslev El: 

- Mangler lampe p-plads 



 

- Sensor køkken-> midlertidig kontakt 

 

5:Kassereren: 

Zietwing: 

- Kører 1/8 kvartals betaling og sidste 1/11 

Hokas: afventer status 

Intrum: afventer status 

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 27/6 – nu ->   

Spar Nord + Sparekassen Vendsyssel 

 

Debitorkonto oprettet hos Hals Brugs til indkøb af is til salg.  

- Status 8/8 

 Brugen lukker og bliver til Fakta 

Der undersøges om is levering fra Mou Brugs 

 

 

Debitorkonto oprettet hos Min Købmand til diverse: 

- Status 8/8 

 

 

- Konti og udgifter…! 

Status gennemgået 

 

6:Sekretær:  

 

ES – Børne/unge sejlads: 

- Sommerferie til 12/8 status 14 indmeldte 

 

Uddybning Jollebro tilladelse ok.  

- Skal vi udbede tilbud her på? Ja vi indhenter 3 tilbud  

- Hvilken tidshorisont? Udførsel i januar/februar 

P-Plads trailer/stativer? 

- JBS planere 

Kalender:  

• Bestyrelsesmøde 8/8 kl. 18 

• De galvaniseret Leoparder musik 9/8-19 kl. mad 17.30 / musik 19.00 

• Mou Borgerforening Byfest 17/8 + 18/8 Vil du MED? 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  



 

 

 

8:Informationer siden sidst:  

 

- AVAS varslet nye priser til efterårets optagning – vi accepterer og giver svar 

- Sit on top kajak: placeres på nokken med lås/ nøgle til afhentning i klubhuset 

- Brandalarmer klubhuset: hvor går alarmen til? Kontaktet Nokas sender tilbud. afventer 

- Smart Safe Maritim alarm – status – info på medlemsmøde  

- Invitation Idrætsmødet Aalborg Kommune 29. +30/8 

- GTL Diesel – nyt herom medlem John Christensen fortæller erfaringer. Hals agter at 

indbyde. Der vedtages at skift til dette mere miljørigtige produkt. 

 

9:Lidt blandet 

- FLAG aften bjærgning: frivillige skriver sig på liste – savner medlemmer der skriver sig på. 

Meddel ud til medlemmer at frivillig savnes og er der ikke booket på vil der fra 15/7 kun 

flages i weekenderne. Status: Indtil nu ok mangler endnu nogle frivillige. 

- Sæt flag fredag lørdag søndag og vimpel resten af ugen 

-  Nyhedsbrev og referater -> forsøges at få udsendt om frivillige timer i overskud 

 

 

10: evt. 

 

  

11: Næste møde torsdag dato 19/9 kl. 18 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 8/8 2019. 


