Referat Bestyrelsesmøde 26. august 2021 kl. 18.00
Indkaldte: Formand Jan L. Larsen/JLL; Næstformand Ivan Nielsen/IN;
Kasserer Bettina Jane Nielsen/BJN; Sekretær Lone Schmidt/LS;
Bestyrelsesmedlem Hans Leth/HL; 1. Suppleant Jytte Jensen/JJ; 2.
Suppleant Jørn Baag Simonsen/JBS.
Gæst/-er: Havnefoged Trine Rasmussen; Havnefoged Jens Krogh Knudsen;
Havnefogedafløser Søren F. Jensen. Jan Brix – (vedr. civilretssager)
Afbud: Sekretær Lone Schmidt/LS; Næstformand Ivan Nielsen/IN;
Havnefoged Trine Rasmussen; Havnefoged Jens Krogh Knudsen
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden:
- rundsendt og godkendt
Ordstyrer:
- JBS
Referent:
- BJN
Godkendelse af referat 10/6-21:- Gennemlæst og godkendt

Formanden JLL:
- Status Kutteren:
Mail fremsendt med hensyn til lænsning og at vi ikke har hørt yderligere.
Tjek op på vandstand og beslut vedr. yderligere
-

Medlems mail til Formanden:
*Bestyrelsen skriver til medlem vedr. møde om besvarelse på mail.
Enighed om at sætte stolpe op med rygforbudt ved legeplads
*Vedr. medlemmer foran klubhuset er alle medlemmer lige med alle andre. Der er vedtaget
på OGF at der ikke er klippekort ordning for brug af klubhuset og havnens arealer.
*Spørgsmål vedr. Legetårn – Bestyrelsen tjekker op

-

Mail fra medlem: * er besvaret

-

Møde Aalborg kommune genansøgning folkeoplysende forening
* Sendt mail til Aalborg kommune Fritid og kultur forvaltning.

-

Veranda 1. sal vest/ renovering:
*Der er bestilt træ og inddækninger

-

Status de 4 civilretssager/ 5. er trukket retur.
* 5. civilretssag indgivet af ekskluderet ok til svarskrift fra ES-advokat

-

6.

* BJN udarbejder svarskrift til Bestyrelse godkendelse før fremsendelse til Advokat vedr. 2
af de ekskluderedes sager
Status afslutning civilretssags der er trukket retur:
* Afgjort og hver part betaler egen udgift afgjort af civilretsdommer.

Næstformanden IN:
-

Intet

7. Kassereren BJN:
- Status konti *gennemgået
- Status forefaldende fakturaer* gennemgået
- Status regnskab/bogføring * gennemgået
- Status GSL* ikke opgjort d.d.
8. Sekretæren LS:
* intet
9. Bestyrelsesmedlem HL:
- Status opgaver
* løbende udført
- Tankanlæg
* løbende op tjek
10. Fundraiser:
- Hvilken projekter kan søges til?
- Tryg fond svømmevest S.E.S
- Tryg fond redningsstiger
- Lions Klarup S.E.S. HUS
- VEL LIV Shelters
- Spar Nord Shelter
- Nordlys S.E.S. hus
- Feriepartner
- Sol & strand
*Godkendt at søge i det Tryg fonden ikke kræver egne midler. Og vedr. S.E.S. hus
godkendt på OGF 2021. Shelters godkendt af Bestyrelsen sammen med de allerede 50.000
kr. doneret fra Friluftsrådet
11. Kort orientering havnen
- Fiskekonkurrence 28/8 2021
- Havnens dag 18/9 2021
- Spis sammen aften 2/10 2021
12. VMV-udvalg/aktiviteter
- Orientering VMV-referat møde 23/8.
13. S.E.S – Sejlerskolen Egense Sejlklub:
-

Opstart
*Tovholder JJ orientere
13. Havneudvalget:
- Vand vestbro afsluttet
* JLL orientere + flere projekter på havnen afsluttet
- overdraget jolle, Havnens jolle, Rødhætte og Liv
*BJN kontakter Lykke/Tovholder for ”LIV”

-

* De 2 joller og Rødhætte bortauktioneres, samtidig med evt. effekter fra oprydning
masteskuret.
Oprydning masteskuret
* mærkning af master inden 15/9 i det der ryddes op
Fiskerhus række 4 el/vand + renseplads/ Palo Hinsch
* ES sørger for indkøb til disse projekter
(fiskehusgrunde 47 og 48)
* afventer afgørelse civilretsdomme førend de bliver udbudt efter råd fra ES-advokat

15. Suppleanter:
- JJ? * intet
-

Legeplads JBS – mangler frivillig til at nedtage og støbe spyd ned.
Gerne færdig inden HAVNENS DAG 18/9-21

16. Havnefogederne:
- Indkommet punkter * drøftes
17. EVT.
- Vandcykler ønskes repareret før HAVNENS DAG 18/9
- Flügger farve konto * for at opnå sponsorbeløb? JA ok
18. Dato for næste møde, forslag 30/9 kl. 18
Referent BJN d. 26/8 2021

