Bestyrelse møde 17. januar 2022 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: IN; LS
1. Godkendelse af dagsorden:
- rundsendt og ok
2. Ordstyrer:
- JBS
3. Referent:
- BJN
4. Bestyrelsen:
OGF 26/3-22 kl. 10:
Sted: Tofthøjskolen Storvorde
Dirigent: Bestyrelsen har en aftale med en, Bestyrelsen forslår.
Referent: Bestyrelsen har en aftale med en, Bestyrelsen forslår.
Hvem er på valg? Hvem genopstiller?
* Snak rundt bordet.
Forberedelser:
* 1. indkaldelse senest 25/2-22 på mail og der skal sendes til medlemmer uden mail.
* Indkommende Forslag senest 14. dage før = 12/3-22
* 2. indkaldelse senest 18/3-22 på mail og der skal sendes til medlemmer uden mail.
* stemmesedler? Hvem udarbejder og hvem pakker?
- BJN printer
- HL tovholder pakkeri sammen med frivillige.
*forplejning?
- ØL eller Vand udleveres ved indgangen ved ind tjek.
Budget 1/10-21-31/12-22 udarbejdelse:
- Forslag gennemarbejdet
- BJN arbejder videre med Revisoren
Agterskrivelse fra Aalborg kommune svarskrift inden 28/2!
* Rettelse og godkendelse af udarbejdet forslag.
* BJN fremsender før deadline 28/2-22
Møde vedr. offentlige toiletter 17/2-22 svar?
- udsat pga. Corona indtil 28/2
AAK har afholdt møde med 8 af de kommunale havne. Indsendt indsigelse. Svar?
- afventer svar.
Økonomi ES
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* fakturering/indbetalinger
*konti gennemgået
- OBS Kassekredit er nedskrevet med den årlige nedskrivning pålydende 50.000 kr.
15/2-22
Træmotorsejler båden -> afhændet og afhentet
Brændt Båd -> Økonomisk til DLA Piper. Status? Mangler
Kutter -> Økonomisk til DLA Piper. Status? Mangler
Havnefogeder 2022? Opslag/ henvendelser? Endnu kun en der søgte som fleksjobber, men
JLL afviste at dette var en fleksjobansættelse.
FLID regionalmøde. Deltagelse? BJN
FLID OGF. Deltagelse? BJN
Spørgsmål fra udmeldt medlem om kajak i kajakcontainer: Om ES vil låne Kajak mod
opbevaring?
* Nej Tak. Bestyrelsen drøftede dette og skønnede ikke at behovet er til stede. Kajakken skal
afhentes inden 1. april
Spørgsmål fra tidligere medlem om ES ønsker retur købe 3 x optimistjoller?
* Nej tak prøv at sælge til anden side
5. EVT.
- Medlems skriftlig henvendelse vedr. mærkning af stativer /bådtrailer
+ anden oprydning:
* Bestyrelsen drøftede henvendelsen og enes om at udsende følgende i nyhedsbrev:
1. april skal alle stativer og bådtrailer være mærket med tydeligt navn eller medlems
nr. / ved oprydning vil alt ikke mærket sættes og efterlyses ejerskab på og efter 14.
dage bortskaffes.
1. juni skal alle stativer og bådtrailer alt der sætter til opbevaring efter søsætning
være mærket med tydeligt navn eller medlems nr.
Sct. Hans bål: Oprydning? Snarest.
Autocamper:
Primitivt som hidtil i 2022. Med officiel skiltning om dette godkendes på OGF 2022. Herefter
arbejdes der frem mod oversigt vedr. parkerings placerings forslag til fremlæggelse på OGF
JLL-sagsakter må de fremlægges for medlemmerne til gennemsyn? BJN spørger Advokaten
til råds
6: Næste møde forslag:
20/2 kl. 11 gennemgang af årsrapport & Bestyrelsesmøde

16/3 onsdag kl. 19
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