EKSTRA Bestyrelse møde 11. november 2021 kl. 19.00
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: Ivan
1. Godkendelse af dagsorden:
- Rundsendt og godkendt
2. Ordstyrer:
- Alle
3. Referent:
- BJN
4. Bestyrelsen:
- Advokat ønsker besvarelser vedr. status civilretsager

Alle sagsøgerne afslog forlagt forlig fra Egense Sejlklub, på de vilkår
ES har foreslået.
Vidneførsel: vedr. kommende retssager har Advokaten udvalgt dem
der menes mest relevant.
Retten fastsatte en frist til 26/11-21, at vi skal komme med
bemærkninger til den forventede vidneførsel i hver enkelt sag,
herunder hvor lang tid afhøringen af hvert vidne vil tage.
Ubestridte krav blev drøftet.

- Aalborg kommune svar fra Fritid/kultur forvaltningen vedr.
indsendte besvaret spørgsmål omkring at være en folkeoplysene
forening -> indsendte svar drøftes på næste Folkeoplysningsudvalgs
møde 17/12-21
- Udendørs Toiletter – faktura til refusion af aftalte beløb ifølge
kontrakt. BJN kontaktede kommunens kontaktperson 2/11, rykkede
for svar 9/11 -> svar kommunens kontaktperson vender retur i næste
uge med EAN nummer til fakturering og når hun har fundet ud af,
hvilke konto pengene skal trækkes på.
- Konti oversigt: gennemgået
- Både i vand længere end 3 år i vand: 1. ejer kontakte og båden solgt
til andet medlem. Bestyrelse godkendte aftale om, at båden tages op til
søsætning 2022
Fartøjer der skal samles op på og rykkes for handling -> JLL & BJN
skal på FLID seminar netop vedr. dette 23/11-21
- Nyhedsmail – Medlem Torben har nu opsat et mailsystem der er
skulle sikre ES imod nedlukning af fælles mail. Første nyhedsmail er
med succes udsendt 10/11. Torben kan se statistik over, hvor mange
der har åbnet mail, over fejlet mail osv.…
5. EVT.
- BJN spurgte om Bestyrelsen igen skulle forsøge at invitere til 2
x årlig åbnet Bestyrelsesmøde. Dette initiativ blev desværre aflyst
i 2020/21 pga. Corona. Det tages som punkt på næste ordinære
Bestyrelsesmøde.
6. Næste møde: 24/11 onsdag kl. 18.
Referat af BJN d. 11/11 2021

