Referat Bestyrelsesmøde 31. marts 2022
Indkaldte: Formand Jan L. Larsen/JLL; Hans Leth/ HL; Bettina Jane
Nielsen/ BJN. Jørn Baag Simonsen/ JBS; Jens Laurits Laustsen/ JELA
1. Suppleant Casper Busk Hansen/ CBH; 2. Suppleant Ivan Nielsen
IN.
Gæst:
Afbud: IN
1. Godkendelse af dagsorden:
Rundt og godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidst
Rundt sendt og godkendt
3. Ordstyrer:
JBS
4. Referent:
BJN
5. Bestyrelsen:
* Underskrift af referat fra OGF. (hvor meget skal medsendes fra OGF)
- mangler underskrift referent John ”Muren” Christensen
– BJN medsender fra Power point vedr. Autocampere + Trafikstyrelsens
afgørelse
* EOGF 30/4 kl. 13 – indkaldelse
- BJN-ansvarlig.
* Rettelser på takst blad 2022 i forhold til vedtagelser på OGF 22
- Bestyrelsen har gennemgået rettelser, snakket om, hvordan ændringer
håndteres i hverdagens drift og udsendes i nyhedsbrev.
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* Status på købsplads beviser oprindeligt 96 stk. nu ud hos medlemmer i
alt: stk.
-optælling udsættes til næste møde 27/4
* pkt. til OGF 2022 vedr. donation, hvordan arbejder Bestyrelsen videre?
- JBS + BJN undersøges nærmere. Revisor PTK forhøres om regler.
* Dato for jubilæumsfejring? (15/6 1972)
- samarbejdspartner til 15/6 frokost / eftermiddag for alle Åben hus/ fest
for medlemmer lørdag 25/6 ansvar: JLL + HL
* Standerhejsning 30/4 kl. 10 – Forplejning?
- BJN + VMV: rundstykker + pålæg, kaffe/the, JBS donere én lille en;
JELA tjekker flag + stander + ”vej” flag
- JLL tale
* Husk trygfonden donation svømmeveste og redningsstiger.
- opfordring til børn/børnebørn i føres svømmeveste til stort gruppe foto.
* Autocamper plads indvielse etape 1 af 5 - 30/4 kl. 11
- ja der indvies i samråd med autocampere rådet. Nærmere skriv, når
Autocamperrådet er orienteret og skriver retur.
* Autocamper 2022? Tilbuddet på skiltning er accepteret som aftalt og
udbedt 3 x skilte til opsætning før 30/4
- Bestilt ved Tarpline /CBH sørger for skilte opsætning
* Til riggerfest 30/4 – som vi plejer eller?
- Tunmousse, skinke m/gemyse medlemsbetaling + klubben giver
islagkage
- Økonomi ES
* Bank i forbindelse med nye i Bestyrelsen og på andre poster.
- ID er indsendt og Erhvervsrådgiveren i gang med diverse.
- indtil da er det BJN og JJ der sørger for daglig drift.
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*konti gennemgang
- Konti gennemgået
* Status regnskab nuværende mht. Jyttes assistance?
- BJN overdrages dette snarest og så snart HL har bank adgang til
godkendelse af ud-/betalinger fra konti overdrages dette fra JJ.
* fakturering/indbetalinger/restance status:
* 3 igangværende sager er i proces ved advokaten
- der følges løbende op.
* 5 aktive medlemmer er stadigvæk i restance efter 3 x rykker
- Alle ovenstående i restance modtager advarselsbrev 15/4 om eksklusion
pga. restance ud over 3 mdr. pr. 1/5-22. Og 1/5 endeligt eksklusionsbrev
pga. restance udover 3. mdr. Herefter overgives salg af fartøj/fiskerhus til
advokat og inkasso.
*Havnefogeder 2022? Opslag/ henvendelser?
- savner henvendelser – med ud med nyhedsbrev igen.
*Tankanlægget! Var ude af drift.
- status lige nu: HL det kører lige nu.
* Henvendelse fra Friluftrådet tilskud shelters status?
- BJN tjekker om vi endnu engang kan udsætte
- lige nu er der flere små fonde der støtter friluft liv i lokalområder.
* LIV sejlskole båden Nyt medlem ønsker at give en renovering af LIV!
- Plan godkendt
* B/U – aktiviteter
- går godt med svingende deltager antal, men vi håber på sigt for større
tilslutning.
*VMV-udvalg

d. 31/3 2022 referent af BJN

- Har møde 4/4 kl. 19. her er travlt med diverse forberedelser bl.a. til
Havnens Dag. JELA ønsker deltage i møde og hilse på udvalgets frivillige
*S.E.S.
- Gry mangler frivillige hjælpere
- JELA tilbyder hjælp
* ”Spis sammen”
- JLL disse arrangementer genoptages efter sommerferien, da der nu er
mange arrangementer og aktiviteter i kalenderen.
* Havneudvalg?
- JLL + JELA + CBH står for møde.
- BJN sørger for at indkalde tirsdag 26/4 kl. 19
* Sejlsikkert seminar
– BJN deltog. Mange spændende opdateringer på hele ”set up”, nyt
kampagne materialer, sikker havn, instruktør events, m.m.
* Limfjordsrådet / Havørred Limfjords projekt tur til Hvalpsund.
– JLL + JBS deltog
- Rigtig godt og informativt. Der er ved at være styr på de certificeret
partnere og fremtidige projekter.
* Limfjordrådet har udsendt invitation til 5/4 vedr. Stenrev placering
Limfjorden – deltager?
- deltager JLL, JBS og om andre er interesseret.
* Havnesamarbejde Ø. Hurup 5/4
– BJN deltager
* Kystbysamrådet Dokkedal 5/4
– BJN deltager
* Ukrainer i Dokkedal arrangement i ES for børne -> møde Iben 6/4 kl. 10
– BJN deltager
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* Kaffemøde Mette, Cafe Egense + Dennis, Egense Strand Camping 7/4
kl. 10
– BJN, JLL deltager
* Vildmosecenteret invitation 27/4 kl. 15-17.30
–Deltager JLL, BJN
* Egense Vand OGF 2022 7. maj
- Deltager?
* Flag havnen
- JELA undersøger økonomi vedr. belysning af flaget 24/7
* Østbro renovering
- Bestyrelsen har tilset og planlagt, hvordan det udføres / tovholder JELA
+ CBH
6. EVT.
* Overskud af Jern til jernhandler
- CBH tjekker muligheder
* Miljø station oprydning
- JELA tager hånd om dette.
* Medlem har doneret 400 kr. til indkøb af ude blomster. TAK
7. Næste møde onsdag 27/4 2022 kl. 18

Husk du som medlem kan skrive dit ærinde til Bestyrelsen på brev i
postkassen eller på mail egense-sejlklub@live.dk
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