Ref. møde 9/8 2020

Tid:

9/8 kl. 1100

Deltagere bestyrelse incl. suppleant
Følgende deltog: Martin+Michael+Tina+Tommy+Jakob+Peter
Agenda:


Opfølgning sidste ref. (generalforsamling)
Ref. fra generalforsamling hænges op i skab

Jakob
Jakob



Økonomi, betaler alle mm
Ja ingen hængende betalinger
Strøm ,aflæsning og debitering i aug/sept.
EL seddel til brug for ”nye” brugere

Peter

Kommunikation/information
Meget vigtigt at vi får vores kommunikation op i gear.
Kontakt lev for tilretning af IT
Administrator af facebook tilrettes kontakt Søren
Generel INFO folder udfærdiges. 1. version

Jakob

Mark Perregård

Alle, se nedenstående





Peter+Martin
Jakob

Peter
Jakob
Tina

Hej Bestyrelse fra Nolds Havn
I går den 27-7 var min søn Marc på besøg på båd i Nolds Havn, Martin kommer og smider
ham væk,Martin råber op og det ender med at de skændtes på havnen.
Kan det være rigtigt at min søn slet ikke må komme på havnen ? Jeg har jolle på havnen
som Marc sejler i næsten hver dag og det har ikke været noget problem før i går.
Igen oplever jeg at det er Martin, der laver problemer på havnen, kan det være rigtigt at
han skal være udsmider på havnen ?
Mvh
Brian Perregård
Svar til Brian Perregård:
Bestyrelsen bakker 100 % op om Martin
Marc er ikke ønsket i havnen. Bestyrelsen har modtaget klager fra flere og desuden har
han ikke betalt noget eller forsøgt at kontakte Peter/Martin for afklaring af økonomi.
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Hvad skal der ske resten af året:
Klubhus terrasse
Tina
2x hovedrengøring af klubhus forbedret rengøring af toiletter/bad
Klage til MTM
Jakob
Tilbud ind fra anden side
Tina
Klubhus skal males færdig. Koordinerer med hjælpere.
Tina
Tømning af skraldespande hver uge
Tommy
Køleskab tømmes hver mandag. Skilt op på køleskab
Jakob
Indkøb af buskrydder og gasflaske
Jakob
Bådpladser+ slæbested
Det fungerer.
Udsolgt
Der udfærdiges nyt større skilt ved slæbested,
Fælles jolle tages op og placeres på vinterplads

Martin

Martin+Tommy+Peter
Tommy +Martin

Vinter plads/bedding
Mikael
Mikael har ansvar for bedding. Peter og Martin instruerer og viser frem
Rydning af vinterplads med buskrydder
Mikael
Bil VW henstår, kontakt ejer for fjernelse
P Plads skal ”brændes” for ukrudt.
Skitse for nyt større ”udhus” samt skralde ordning

Jakob + Tommy
Tommy
Jakob + Tommy

Næstved Havn
Jakob
Kontakt tidligere formand Carsten, udlevering af info /Næstved Havn
Kontakt herefter Næstved Havn for afklaring
Jakob
Hastighed i kanal ned
Jakob


Optagning af både, hvornår?
Optagning både



Støtte til Martin M i forhold til Nolds Havns fiskeklub
Bestyrelsen bakkede op om udtalelse til Nolds Havns fiskeklub og henstillede til
At give plads til Martin.



Næsted møde

Michael / Martin
31/10

8/9 kl 1900

