Dagsorden Nolds Havn 8. august 2019
Tilstede: Søren, Peter, Jakob, Rasmus, Lenny, Martin
Punkt 1 Optagelse af Per Christensen jf. § 4

Vores vedtægter siger følgende:
Hvis mere end én person skal registreres på bådpladsen, han dette kun ske i forbindelse med den nye sæson.
Det vil sige inden d. 1. marts, og ved samtidig godkendelse af bestyrelsen. Godkendelsen skal fremgå af
bestyrelsesprotokollen.(referat)

Peter Christensen har ansøgt om medlemskab. Hele bestyrelsen er enig i, at Per Christensen optages som
medlem, således at Martin Magnussen og Peter Christensen er fælles om båden på plads nr. 37

Punkt 2: Godkendelse af prisliste
Vi diskuterede slæbestedet og pris. Skulle vi købe en automat, ikke sælge dagskort eller hvordan kunne vi
gøre det nemt?

Peter undersøger hvor mange penge vi har tjent på slæbestedet for en-dagskort. Derefter overvejer vi
løsninger.
Jakob undersøger andre betalingsløsninger.

Punkt 3:Gennemgang og godkendelse af nye retningslinjer

De nye retningslinjer er vedtaget uden anmærkninger. Se særskilt notat vedrørende dette.

Punkt 4: Oplæg til aftale med Fladså stangfiskere ( wc )
Søren fremskaffer lejekontakt på Fladså stangfiskere. Ejer de slæbestedet eller ikke? Brugsret wc?
Søren og Martin står forsat for forhandlingerne.

Punkt 5: Flytning af husbåde/ Pæl

Det koster klubben 10.000 at flytte en pæl, således at alle husbådene kan blive i havnen.
Ole skal forsøge at sejle på plads. Hvis det ikke lykkedes, så træffer bestyrelsen en beslutning i sagen.
Deadline på projekt: 14 dage
Tovholder: Jakob

Punkt 6: Aftale optagning med Alex

Martin kontakter Alex med henblik på optagning. Datoen bliver fastsat ASAP. Taler med Alex om han vil
have en liste.

Punkt 7:Beddingen
Stig får fra vinter ikke friplads i Nolds Havn. Såfremt Stig ikke længere vil stå for beddingen skal vi udfinde
nye medlemmer der vil stå for dette arbejde frivilligt.

Punkt 8: Næstved Havn

Søren tager kontakt til FRI som kan give en juridisk vurdering af den gamle bestyrelses brug af omkring
278.000 kr. til havneprojekt uden tilladelse.
VI vil ligeledes forsøge at få en dialog med Næstved Havn om ny lejekontrakt.

Punkt 9: Kommunikation

Vi skal have fundet en platform hvor vi kan kommunikere. Der skal ligeledes laves opsætning af mail.

Vores mål de næste 14 dage_
-

SIM kort til mobile pay
Ole båd
Oprydning køkken – husk seddel
Kontakt Alex

