
 

   

 

Bestyrelse møde 28. oktober 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: 

 

Afbud: 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

- Rundsendt og godkendt 

2. Ordstyrer: 

- JBS 

3. Referent: 

- BJN 

  

4. Bestyrelsen: 

 

Standerstrygning kl. 10: 

- talen -> Godkendt af Bestyrelsen 

- forplejning -> aftalt 

 

Medlemsmøde kl. 11-13: 

- Formandens velkomsttale -> Godkendt af Bestyrelsen 

- Spørgsmål indkommet fra medlemmer -> Mette Christensens mail -> gennemgået  

- Ordstyrer -> JBS 

- referat? -> Bestyrelsen tager notater, men ikke referat. 

- tidoverholdelse -> tiden 11-13 skal overholdes…! 

 

Auktion kl. 14: 

- auktionsmester Henrik Sonne -> Højst bydende 

- Lister udfærdiges -> BJN 

- obs. Solgte fartøjer skal være væk fra havnen inden 31/12-21 

 

- Advokat status civilretsager ->I proces og afventer 

 

- Økonomi ES 

* Bestyrelsen snakker om mulighederne for besparelser  

 

- Konti oversigt:-> gennemgang af saldi 

 

- Indsejlingspæle bjærges / hvem tager ansvar -> JBS + HL 

 

- Både i vand længere end 3 år i vand/ 1 medlem kontaktes -> JBS 



 

   

 

- Fællesmail nedlukning…! -> Nyhedsbrev – >No-reply mail …! BJN 

 

- ”Liv” i vandet i vinter? Fælles enighed om at den forbliver i vandet 

 

- Skilte op legepladsen? Gennemgået og godkendt 

 

- 2022 takstblad offentlig gøres? Gennemgået og godkendt 

 

- Sæson nedlukning 2 x WC + dørene i klubhuset aflåses fra 1/11-21 

 

- Polakker observeret på havnen 

 

- Medlem har fået stjålet sin båd trailer der stod bag 4. række fiskerhuse. 

 

- Udarbejde en HUSKE SEDDEL til medlemmer med fartøj for vinteren: 

 -> Aflæs elmåler og indrapportere 

-> Når båden er oppe husk fortøjninger og guidelins fjernes, skamler o. Lign.  

-> Medlemmer der ikke ønsker at gøre brug af pladsen 2022 bedes meddele dette før 31/12 i 

forhold til opkrævning for pladsleje 1/2 2022. Der er medlemmer på venteliste til ledige 

pladser. 

 

 

5. EVT. 

* JLL orientere om, at der nu skal være obs på alle vedtægter, vedtagelser fra OGFér  

Aftale er at vi inden 14 dage har samlet diverse regler og vedtagelser i et skriv og 

udsender fællesmail med orientering om opstramning vedr. reglerne 

 

 

6. Hilsen fra æresmedlem– købspladsbevis doneres retur til Egense Sejlklub. TAK. 

 

7. Næste møde: 24/11 onsdag kl. 18 

 

 

 

Referat af BJN d. 28/10 2021 


