Nolds Havn
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25-11 2015.
Tilstede Carsten, Keld, Ole, Stig og Tage.
Punkt 1 opsamling bordet rundt.
Ole orienterede omkring samarbejdet med Næstved Havn og de forskellige problemstillinger der
er ved at blive løst med havnen.
Vi har bl.a. ønsket at få kopier af lejekontrakter og ligeledes at få indsigt i, hvad vores
vedligeholdelseskonto dækker og hvor meget, vi har stående på en sådan. Dette har vi endnu ikke
fået respons på.
Carsten refererede fra et møde med Hollbøl og Søn vedrørende klubhus. Man ville her tilbyde os
en opretning af huset, en reparation af gulv, maling af hele klubhuset indvendig, opretning af døre
og vinduer samt en genetablering af plankeværk og udendørs arealet ud mod Kanalvej.
Ole foreslog en forøgelse af store pladser i havnen, ved at man nedlagde en plads og fordelte
denne på tre til fire pladser. Bestyrelsen fandt dette fornuftigt, da størrelsen på bådene vokser.
Ole indhenter priser på flytning af pæle.
Bestyrelsen drøftede havnens elforbrug, som vi lovede på generalforsamlingen. Vi fandt frem til,
at det rigtige vil være at alle betaler for deres strømforbrug på årsbasis. Dette kræver at alle, der
ønsker landstrøm, skal investerer i en godkendt elmåler, som skal sidde synlig på havnens elstander. Bestyrelsen foreslår, at man laver et samlet indkøb af elmålere, da man på denne måde
kan opnå den mest fordelagtige pris. Dette tiltag vil naturligvis øge brugernes årlige udgift til
havneplads. Som kompensation for dette vil bestyrelsen søge generalforsamlingens tilslutning til
at der ikke vil ske stigning af pladslejen de næste 3 år. Bestyrelsen vil finde at minimum forbrug,
hvor det rent administrativt ikke vil være rentabelt at opkræve dette.
Desuden drøftede bestyrelsen en kompensation for det arbejde, der bliver foretaget på beddingen
og ved rengøring af toiletter og klubhus, samt vedligeholdelse af udendørs areal.
Stig oplyste, at der skal ske udbedring af bedding, og indhenter selv pris på dette arbejde.
Der blev drøftet og fundet en løsning på afskaffelse af undervandsbåden Ulla.
Det blev vedtaget at Jakob Kaare Havre kan optages som partsmedlem på plads 60.
Tage bestiller nye mærker til både, der vil benytte slæbestedet. Og ansøger Tryg fonden om en
hjertestarter til havnen.
Der arbejdes på en klubaften i vinterens løb, samt på et åben havn arrangement til foråret.
Keld oplyste om en fornuftig og god økonomi i havnen.
Samtidig oplyste Keld, at han på grund af stigende arbejdspres, ikke ønskede at genopstille som
kasserer på den kommende generalforsamling. Han lovede dog at han meget gerne ville hjælpe en
ny godt i gang med jobbet.
Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 26-1 2016.
Generalforsamling faslagt til tirsdag den 22-3 2016.

Nolds Havn
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25-11 2015.
Arbejdsdag den 30-4 2016.
Søsætning forsøges arrangeret til den 16-4 2016
Det blev besluttet at suppleanten inviteres med til fremtidige bestyrelsesmøder

Referent Tage

