
 

Referat ekstra Bestyrelsesmøde 
Egense Sejlklub 

08.04.20 kl. 13.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jørn Baag Simonsen (JBS), Hans Jørgen Thrysøe (HJT), 

Mette Christensen (MC), Bettina Jane Nielsen (BJN), Jan L. Larsen (JLL)  

Suppleanter: Jan Brix (JB), Peter Møller Jensen (PMJ) 

Afbud: JBS 

 

Dagsorden 8/4-20:  

 

Dagsorden rundsendt og godkendt: 

- ingen bemærkninger 

 

Ordstyrer: 

- HJT 

 

Referent: 

- BJN 

 

 

DAGLIG DRIFT: 

- status BJN orientere 

- 3 ny indmeldte den sidste uge. 

- Salg af slæbested årskort -> der er lavet en seddel til at notere info ved salg, så BJN sender 

kvitterings faktura. 

- Udlevering af årsmærker  

- Bådtrailer udlån -> der er lavet en seddel til at notere info ved udlån, så BJN sender kvitterings 

faktura. 

 

HAVNEFOGEDER STATUS:  

- Bestyrelsen skal beslutte om opgavefordeling: 

- Enighed om at JLL varetage daglig kontakt til Trine og Jens. BJN sygemelding/timesedler 

JLL/BJN Fælles kontakt til Fleks tema Aalborg kommune 

- Arbejdes opgaver liste revideres af JLL 

- Møde med Trine & Jens om nye tiltag aftales snarest 

- Bord/Bænk sæt i bjælker er i så ringe stand, at de kan bortgives om afhenter af træ selv fjerner.  

 

GÆSTESEJLER KUVERTER: 

- BJN præsenter den aftalte nye version, hvor der er en ”kvitterings slip” til GSL-båden. 



 

- Bestyrelsen ønsker det trykt på rødt eller grønt papir. 

 

GTL/ Priser? 

- d.d. tanken opfyldt. Lås afventer til den korrekt er på lager. 

-  fortsætter med 11,25 kr. pr. l indtil faktura er fremsendt til ES. BJN tilretter pris herefter. 

-Pris pr. l + 1 kr. indtil næste Bestyrelsesmøde. Her prøver Bestyrelsen at danne sig et overblik 

over hvor meget reparationer, vedligeholdelse osv. ES har haft i forhold til tankanlægget de 

sidste 2 regnskabs år. 

 

GÆSTESEJLERE(Danske)/ er ES havn åben? 

-Forslag der besluttes på næste Bestyrelsesmøde om: ES-havn er åben for Danske Gæster sejlere, 

Klubhuset er åbent med begrænset brug. Overholdelse af myndighedernes regler og direktiver.  

- det er Bestyrelsens observation at medlemmer og havnens gæster opfører sig fornuftigt og efter 

lever diverse anbefalinger og direktiver fra myndighederne. 

 

KASSEREREN: 

- Overdragelse Status 

- Aktivitets & Lokale Tilskud 

- restancer – JBS, MC, BJN følger op. 

 

SØSÆTNINGER: 

- HJT har kontaktet AVAS Peter. OK med søsætninger, når myndighedernes regler og 

vejledninger overholdes. (Peter orienterer, at politiet holder opsyn med diverse aktiviteter) 

- der udmeldes til medlemmerne herom i næste nyhedsbrev. 

 

 

AKTIVITETER: 

- Standerhejsning-> Aflyst – standerhejsnings tale udsendes til medlemmerne 

-S.E.S. -> afventer yderligere fra FLID & Dansk sejlunion om udendørs aktiviteter uden kontakt. 

-B/U Maritime aktiviteter-> afventer, hvornår der åbnes op for arrangementer. 

- Fiskeridage-> afventer, hvornår der åbnes op for arrangementer. 

-Dokkedaldage-> Aflyst 2020; -> Hvad med vores Musik på havnen 7/8? Bestyrelsen enig i at se 

tiden an til næste Bestyrelsesmøde. 

- Sct. Hans? Afventer situationen, telt og servering aflyst. Bestyrelsen vurderer at der godt kan 

holdes båltale og tilhører kan mødes og være fordelt over havnens store udendørs areal i små 

familiegrupper, om muligt i forhold til direktiver. Der overholdes Aalborg kommunes 

restriktioner der formentlig udmeldes, når tiden sig nærmere. 

VMV-> HAVNENS DAG 13/6 aflyst, måske ny dato sensommer 2020 

AOF-> Alt aflyst skubbes til efteråret 

Åben Bestyrelsesmøde 19/5-20 -> aflyses pga. restriktioner om, hvor mange der må være tilstede. 

 

ARBEJDES DAGE? 



 

- I små hold? Ja om restriktioner vedr. ”Corona” overholdes. 

- Bro reparationer: 3 medlemmer i 1 hold pr. bro. Meldes ud i nyhedsbrev at medlemmer kan 

tilmelde sig. 

- Toppe til markering af renden skal males  

- Tankanlægget males og påsættes mærkater fra GTL. 

- Flagstang på norddiget med GTL-flag, evt. 2 stk. derude for at reklamer for GTL. 

- JLL har påtaget sig opgaven med portens renovering, rengøres og slibes før en maling/lakering. 

 

NYHEDSBREV: 

- BJN skrive forslag til godkendelse af Bestyrelsen. 

 

SERVICEKAJ 1. ÅRS EFTERSYN: 

- JBS & HJT tager ansvar for gennemgang inden og BJN sender til Arkill 

 

OPGAVEFORDELINGS LISTE uddelt til Bestyrelsen.  

- En liste der er forsøgt at liste alle opgaver og aftaler for ES.  

- Er der opgaver/aftaler der savnes send det til BJN og listen opdateres. 

- Til behandling på næste Bestyrelsesmøde. 

 

Næste møde 19/5-20 kl. 18 

 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 8/4 2020. 


