Nolds Havn.
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde d. 16 september, flyttet fra 19 august.
Tilstede Carsten.Keld. Ninna, Ole, Tage og sup. Finn.
Dagsorden:
Opsamling fra sidste møde.
Økonomi.
Arbejsdag.
Bådoptagning og standerstrygning.
Møde med Næstved Havn.
Bredbånd i havnen.
Evt.

Punkter fra sidste møde blev gennemgået.
Økonomi: Keld redegjorde og oplyste at økonomien ser rimelig god ud. Vi har ganske få restance
udestående. Dog en del udestående fra nogle nye medlemmer, som mangler at indbetale indskud.
Carsten mente også at der manglede indbetaling af sommerpladsleje for nogle både på
vinterpladsen.
Herunder blev der også oplyst, at havnen er næsten fuld booket op.
Arbejdsdag: Som ifølge opslag på net og i klubhuset, afholdes lørdag 21 sep.
Opgaver blev drøftet. Her iblandt klargøring af vinterplads, evt. nedgravning af ny el-stander.
Tømning af skur til brug for medlemmerne. Rengøring i klubhus. Beskærings af buske ind mod
Skarøksen. Forskellige maleropgaver.
Under dette punkt love Finn at skaffe nyt bord til terrassen.
Ole og Finn lovede af sørge for forplejning.
Bådoptagning og standerstrygning: er foreløbigt planlagt til lørdag den 26 oktober.
Møde med Næstved Havn: Ole refererede fra sit møde med Havnen, og oplyste om en meget
positiv velvilje fra Næstved Havns side. Der skulle være styr på elregningen, som vi ønsker
refunderet. Ligeledes vil Havnen udføre arbejdet med en flydebro ved ophalestedet. Med hensyn til
broen vil vi bede havnen om snarest at påbegynde arbejdet.
Der er også blevet lovet en ny el-stander med 6 udtag, til vinterpladsen.
Bredbånd: Keld redegjorde for muligheder, men vi enedes om at lade en afgørelse være op til
generalforsamlingen.
Evt: Drøftelse af en opfordring fra Næstved Havn om et sejlermøde, som kunne udmynte sig i en
form for samarbejde mellem alle havne i området.
Det var vi selvfølgelig positiv overfor. Carsten blev valgt som repræsentant for os.
Skal kigge på vores havnereglement til næste møde.

Referent Tage.

