Bestyrelse møde 9. December 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: IN; LS; JBS
1. Godkendelse af dagsorden:
- rundsendt og godkendt
2. Ordstyrer:
- HL
3. Referent:
- BJN
4. Bestyrelsen:
- Advokat status civilretsager
* De 4 sager har nu fået forlænget svar frister til retten for at finde en advokat. Nye
svar frister er: 17/12 + 20/12 + 21/12
* Desuden er endnu en sag tilgået fra en af de 7 ekskluderet frist er 21/12
* Herefter afventes næste skridt fra dommeren i Civilretten.
- Træ motorsejleren båd der er forsøgt solgt.
* Sender sagen til DLA Piper til inkasso
- Brændt Båd
* Sagen er hos DLA Piper til inkasso
- Kutter
* 14/12 sender sendes sagen til inkasso ved DLA Piper
- Øvrige restancer:
* Gennemgang af medlemslisten og uopnåelige sendes til Revisoren Beierholm, der
skriver dem ud af systemet.
- Havnen i vinterhi – oprydning broerne
* Der gensendes en reminder vedr. oprydning. Husk der kan være ændringer på
hvilken bådplads der tildeles til næste år.
- Dansk Sejlunion henvendelse vedr. S.E.S.
* Svar til Gry og DS. Ja oplyser gerne om at Egense Sejlklub er en lær at blive vild
med vand for alle!
- Hjemmeside nuværende – opgradering?
* Vi fortsætter opgradering i positiv forbrugervenlige oplysende ånd.
- Hjemmeside kontakt fra firma mht. ”gratis” – svar?
* NEJ TAK – ingen interesse, er fuldt ud tilfreds med den løsning ES har nu.
- Sejlerens mail?
* Stadigvæk kr. 0 i promovering – så nej tak
- Økonomi ES
Konti oversigt:
- Broliste revidering

* Kort gennemgang
- Aktiviteter
• God Jul til alle
• Nytårsaften mødes nogen og skåler nytår ind med hinanden – 31/12 ca. kl. 23
• Bestyrelsesmøde
- 20/1-22 kl. 18
• Medlemshygge i klubhuset
- 18/1-22 kl. 19-21.30
• Fælles spis sammen – fisk & skaldyr 75 kr. pr. pers
- 22/1 2022 kl. 18
• Kontingent og pladsleje, m.m. indbetalinger
- 1/2 2022
• Medlemshygge i klubhuset
- 1/2-22 kl. 19-21.30
• Vinterfiskeri for alle
- 5/2-22 kl. 8-14
• Vild med vand udvalgsmøde
- 7/2-22 kl. 19
• Fællesspis sammen - Gule ærter & lagkage 75 kr.
- 12/2-22 kl. 18
• Medlemshygge i klubhuset
- 15/2-22 kl. 19-21.30
• Fastelavnssjov & havnebingo
- 19/2-22 kl. 10
* Bestyrelsen snakker hvordan vi i klubben forholder os til Corona og smitte tal. Bestyrelsen
følger reglerne og der forvises/medbringes Coronapas eller negativ test ved arrangementer mere
end 15 personer. Bestyrelsen opfordrer til alle de tillærte forholdsregler

5. EVT.
- LÆSES TIL NÆSTE MØDE: Skal årslejen op – som følge af stigende råvare- og
energipriser?
https://issuu.com/flidhavne/docs/havnemagasinet_flid_fakta_december_2021?fr=sZTk4ZTI
5MzI3Mg

6. Næste møde forslag: 20/1 torsdag kl. 18

Referent af BJN d. 9/12 2021

