Bestyrelse møde 16. marts 2022 kl. 18.00
Referat
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
1. Godkendelse af dagsorden: Rundsendt og godkendt
2. Ordstyrer: Alle

3. Referent: BJN
4. Bestyrelsen:
OGF 26/3-22 kl. 10:
Sted: Tofthøjskolen Storvorde - kontakt pedel
Dirigent: forslag JBS
Referent: John ”Muren” Christensen
Stemmetæller: BJN finder
Bestyrelsens beretning – skrives og udsendes til godkendelse
Hvem er på valg? Hvem genopstiller?
Forberedelser:
* 2. indkaldelse senest 18/3-22 på mail og der skal sendes til medlemmer uden mail.
* stemmesedler? Hvem udarbejder og hvem pakker? HL
Budget 1/10-21-31/12-22 udarbejdelse:
- se forslag
Bestyrelsens forslag til OGF:
* Priser 2023 som tidligere vedtaget for 2022 og indeks reguleret
* Strømpris for 2022: FLID har ikke et samlet overblik!
* udfasning af købsplads beviser løbende ved retur salg eller udmelding.
* indskud for ny indmeldte – 5000 kr. for både / 2000 kr. for joller op til 5 m. og dette indskud
gælder også aktive/partner/passive der har ønske om plads før medlemskab i 5 år.
* Autocamper placering på ES-areal efter nye godkendelsesregler om autocamper er tilladt.
* Budget for fejring af 50-års jubilæum; VMV/ havnens dag 5000 kr.
* Vedtægts ændringsforslag at afsnit vedr. valg til diverse udvalg ændres til: Valg til
fungerende udvalg i Egense Sejlklub
* indkommende forslag til gennemgang
* Jan Brix
* Birthe Jørgensen: forslag æresmedlem
* Jens L. Laustsen: ønsker opstille til Bestyrelsen
- Møde tid for Bestyrelsen kl. 9 opstilling af bord og stole
- vin JLL optælling?
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Agterskrivelse fra Aalborg kommune svarskrift inden 28/2! -> indkaldt til møde 21/3
* JJL – BJN – HL – LS – JBS deltog
- Møde vedr. offentlige toiletter 17/2-22 svar? Møde 28/2 svar: beløb forslag i perioden.
JLL har underskrevet kontrakt og er indsendt.
- AAK har afholdt møde med 8 af de kommunale havne. Indsendt indsigelse. Svar?
Modtaget. Skal der gøres yderligere indsigelser?
* Bestyrelsen ønsker at besvarer: ES afholdes økonomisk skadesløs. Ønskes bekræftet.
- Økonomi ES
* fakturering/indbetalinger/restance status: gennemgået 6. der har modtaget 3. rykker
og nogle har aftale for betaling.
*konti

- Havnefogeder 2022? Opslag/ henvendelser? Ikke endnu
5. EVT.
* Birthe Jørgensen ønsker info om hvornår og hvordan ønskes jubilæumsbogen -> 15/6
-> materiale kan derfor indleveres inden 15/5 til Birthe eller på kontoret.
* Tankanlæg ude af drift, hvad gør vi? HL finder ud af diverse spørgsmål
*fiskerhus 17: nedtaget. Hvad gør vi?
-?
* Spørgsmål vedr. evt. aktivitetstilbud på ES-havn til Ukrainske flygtninge i Dokkedal
- Ok om der er tovholder findes.
-Personer med folkeregister adresse
JLL/BJN har skrevet om status for antal, der bor ombord og som er medlemmer.
Postkasser bør nedtages, når de ikke er i brug.
6. Underskrivning af årsrapport og budget dato: færdig og klar til tryk
7. Næste møde Konstituering umiddelbart efter OGF 26/3-22 i klubhuset
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