Bestyrelsesmøde Nolds Havn 7. januar 2020

Tilstede: Søren, Martin, Jakob, Rasmus og Peter
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Mobilpay
Økonomien
Budget 2020
Dato generalforsamling
Rengøring
Mærker slæbestedet
Status Næstved Havn – husbåde
En dialog om hvem og hvor mange der bor i havnen.
Mail om Nolds Havns Fritidsfiskere
Status projekter 2019
CVR nr.

1. Mobile pay
Der er fundet en mulig løsning som hedder Mobile Pay box. Her kan man modtaget op til 25.000 kr 3 gange
om året.
Det blev vedtaget, at dette bliver løsningen med hensyn til køb af poletter samt slæbestedet. Såfremt vi fik
CVR nr, så opretter vi i stedet CVR mobilepay. Der skal laves skilt til slæbestedet med de nye oplysninger.
Tovholder: Peter og Martin

2. Økonomien
Peter oplyste, at vores økonomi så god ud. Der er enkelte dårlige betalere i klubben, og det skal der findes
en løsning på.

Aftalt at betalingsfristen skal overholdes. Der fremsendes et brev til de dårlige betalere, hvor de får 14
dages varsel. Såfremt man ikke betaler, så vil man jf. klubbens vedtægter blive smidt ud.

Tovholder: Søren + Rasmus

3. Budget
Martin ønskede at vi lavede et budget for 2020, således at vi kunne se hvad vi skulle tjene. Aftalt at dette
blive gjort klart til næste gang vi mødes.

4. Dato for generalforsamling
Datoen blev fastsat som værende torsdag den 12. marts 2020 kl. 1900.

Tovholder indkaldelse: Peter + Martin

Forslag til ændringer i vedtægter:

-

20.000 til bestyrelsen skal fjernes fra vores vedtægter. Dette kan desværre misbruges, og
motivationen skulle gerne være frivilligt arbejde.

5. Rengøring
Der skal ansættes en fast til rengøring af vores toiletter. Dette skal ske en gang om ugen.
Rengøringen har ikke været tilfredsstillende pt, og dette skal være bedre.
Tovholder: Jakob er tovholder på projektet. Han undersøger pris på rengøring.

6. Mærker slæbested
Søren bestiller mærker til slæbestedet for 2020. De bliver bestilt i Orange ASAP.
Tovholder: Søren

7. Status Næsted havn

1. Husbåde – Der mangler stadig et billede/luftfoto, det første vi sendte er ikke godkendt. Der skal
ligeledes være synlige mærkning på bådpladsen, et nummer, således at brand og redning kan finde
frem. Deadline: 1. februar – tovholder: Tommy + Peter
2. Vores gæld til Næstved havn på 280.000 kr. Aftalt at Martin undersøger sagen efter
generalforsamlingen. Vi skal have klarhed over hvordan gælden er opstået.

8. Husbåde
Martin ønskede en dialog om hvem som boede på husbådene. Kunne alle bare flytte ind/invitere alle, og
skal man meddele når en person flytter ind. Det blev aftalt at vi laver en lejekontrakt med regler for
lejemålet/båden. Såfremt der flytter personer ind i bådene, så skal bestyrelsen orienteres først.

Tovholder: Martin

9. Henvendelse vedr. Nolds Havn Fritidsfiskere
Der er kommet en henvendelse til os som udlejer af grunden til NHF.
Vi har drøftet forholdet og tager det op med NHF med det samme. Vi forventer at der kommer en hurtig
løsning.

10. Status projekter 2019

-

Sommerfest – Vi holder fast i sommerfesten. Dog måske lidt mindre dage, men det forsætter i
2020.

11. CVR – Klub?
Jakob har via sin revisor undersøgt om der var krav om vi skulle have et CVR nr. Der forventes et svar inden
for 1 uge. Derefter tager vi stilling til problematikken.

