Bestyrelsesmøde d. 10 maj, afholdt i klubhuset.
Tilstede. Carsten, Keld, Ole, Stig, Finn og Tage.
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning fra generalforsamling.
a. Valg af næstformand.
Ole blev valgt.
b. De nye vedtægter
Carsten og Finn Hansen kigger dem lige igennem endnu en gang, hvor efter de
snarest, vil blive lagt på vores hjemmeside.
c. Drøftelse omkring bedding
Vi afventer en drøftelse og afklaring med Skarøksen.
Ole kontakter Jesper i Næstved Havn om en evt. ny lejekontrakt med Næstved
Havn.
Vi skal have fundet en dykker der kan rense skinnerne.

3. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen.
Keld regnskab
Carsten vinterplads.
Ole havn.
Stig beddingsplads
Tage klubhus og området på land.

4. Økonomi.
a. Status pt.
God.
b. Opfølgning på restancer.
En del udestående, men Keld oplyser at der er styr på det, rykker er udsendt.
c. Opkrævning af el og andet for vinteren 2013/ 2014.
Der blev drøftet en a conto betaling af el især tænkt til de fastboende.

5. Planlægning af arbejdsdag.
Fastlagt til lørdag den 13 september.

6. Planlægning af årets bestyrelsesmøder.
Fastlagt til søndag den 31 august kl. 10.00. og lørdag den 15 november samme tid.
Evt. optagning af både og stander strygning lørdag den 25 oktober, hvis det er muligt
At få en kran til denne dato.

7. Havnen – pladssituationen (ledige pladser)
Ole oplyste at vi har en god dækning, dog er der stadig nogle ledige jolle pladser.
At vi med flytning af pælene ved plads 1 – 2 og 3 har fået mulighed for at tilbyde
plads til større båd.
En opdateret broliste forventes klar om en uge.
Ole søger pris på optagning og slåning af pæl mellem plads 12 og 13.

8. Opgaver der er udestående:
a. Bro ved slæbested.
Ole kontakter havnen, for at høre nyt, om det evt. er den nye spunsvæg, der er skyld i
at der endnu ikke er sket noget.
b. Strømstander på vinterpladsen.
El-montør kontaktes for afmontering af den gamle.

9. Eventuelt.
Ole redegjorde for det nye låsesystem ved ophaler stedet.
Stig prøver at finde pris på mærker til at sætte på bådene, i stedet for de nuværende
kort der udleveres til bruger af slæbestedet.
Der ønskes en bro ved beddingspladsen, Stig arbejder vider med måder at
gøre dette på + prisoverslag
Forslag om en form for velkomstskilte på langbroen – Ole laver udkast
Bedre skiltning ved selvbetjening af havnepenge betalingen + opdatering af kuverter
Emhætte i klubhuset Finn og Jens Arne forestår opsætningen.
Olie på tanken Carsten sørger for dette
.
Finn finder priser på skilte med rød og grøn til opsætning ved ca. 20 pladser.
50 klubstander bestilles, salgspris bestemmes når vi ser den endelig købspris.

Referent Tage

