Ekstra ordinær generalforsamling – Nolds Havn – 18.04.2019
Velkommen
Siden sidst:
-

Oprydning og udsmidning – tak for indsatsen.
Status på vedligeholdelseskonto - 75.000 kr.
Vandet er åbnet
Kort info om samarbejde med visit Syd sj/møn – udgift på 1000 kr.
om året, mission: at få Nolds Havn på landkortet.
- Toiletter (info om nøgle i køkkenskab, til genopfyldning af papir til
”hoved og røv”)
- Køkken (husk at tømme madaffald)
Søsætning den 27.04.2019 – Der skal ryddes op på vinterpladsen, det er
en forpligtelse vi har som forening jf. Kontrakt med Næstved Havn. Der
kan hentes markeringsbånd i fælleshuset, affaldssække osv.
Freya, Monica og Istvan tager sig af det praktiske omkring indkøb til
fælles morgenbord og hvad de må vurdere at dagen skal indeholde af
forplejning – tak for det.
Der blev afholdt valg til bestyrelsen.
- Peter Mikkelsen valgt til kasser
Valg til bestyrelsesmedlem: (antal stemmer – 17)
- Monica Dønkjær (5 stemmer)
- Lenny Hansen (11 stemmer)
- 1 blank
Stemmetællere: Michael Dønkjær/Arne Frank

Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Søren Hansen - 26294978
Bestyrelsesmedlem: Jakob Vangby - 20216370
Bestyrelsesmedlem: Martin Magnussen - 28558125
Bestyrelsesmedlem: Lenny Hansen - 60671404
Kasserer: Peter Mikkelsen - 24492324
Suppleant: Rasmus Mogensen - 27967782

Beddingsmand: Stig Nielsen - 20858001
WEB: Tommy Dønkjær td@noldshavn.dk

Punkter til den nye bestyrelse:
- Fiskerbåden/anden båd (dødsfald)
- Udlejning af klubhus (sæsonbetinget)
- Info om ferieafvikling på bestyrelsesmedlemmer, samt almene
kontaktoplysninger på hjemmesiden samt lokalt i havnen.
- Opfølgning på bopæl/lav et orienterende skriv
- Opfølgning på affaldssortering/formidling af dette (skal eksisterende
containere bevares i mindre omfang og skal disse låses af)
- Medlemsliste (navn, bådpladsnummer, adresse, e-mail, tlf.) obs. på
persondataloven ved formidling af disse oplysninger og sund
fornuft.
- Rengøring – hvad gør vi?
- Forslag om samfundstjeneste i egen forening, alle forpligter sig til et
antal timers arbejde…

