Referat møde 30. april 2020
Tilstede: Jakob, Martin, Peter, Tommy, Tina

Velkommen til de måske kommende nye medlemmer i bestyrelsen. Der blev derefter lavet en
forventningsafstemning om formålet med at sidde i bestyrelsen.

1. Økonomien
Stort set alle har fået betalt for sommerpladsen, og der er kun 1 ledig plads i havnen. Mobilepay og
slæbestedet fungerer uden problemer, og der har været lavet mange kontroller. Dette har ikke
medført snyd eller andre problemer. Folk er meget glade for mobilepay samt at der ikke er lås på.
2. MTM har startet deres rengøring 1 gang om uge. De har glemt vaskerummet, men dette bliver der
rettet op på.
3. Isætningen gik godt. Pladsen er blevet rigtig pæn og der mangler kun få timers oprydning. Der vil
fremover skulle ske tilmelding til morgenmad og pølser.
4. Fiskeri på havnen. Flere har klaget over at der er mange stangfiskere på havnen. Flere medlemmer
ville gerne have at vi satte skilte op med fiskeri forbudt på/fra havnen. Flere har oplevet at der har
siddet kroge på tovværket osv.
- Aftalt at vi sætter nogle skilte op på området – Tovholder: Martin/ Peter
5. Der findes 1 jolle på vinterpladsen, hvor ejeren ikke har betalt i flere år. Ejeren har fået skriftligt
varsel om at fjerne båden inden den 10. maj 2020.
Tovholder: Martin Magnussen
6. Beddingen
Beddingsvognen er ved at ruste op. Der har været nogle eksperter på vognen, som anbefaler at vi
max løfte både op til 30 fod. Der er fundet nye bedringsfolk, og Peter er tovholder.
Det blev vedtaget, at vi forsøger at få en pris på udbedring af vognen, men indtil denne er udbedret
kan vi kun løfte både på max 30 fod. Vi vil ikke tage ansvaret for at en båd vælter og falder ned over
personer på stedet.
7. Nyhedsbrevet. Vi har aftalt at nyhedsbrevet forsætter. Dette er en god måde at få information ud
på til alle medlemmer. Forventelig 4 gange om året.
8. Generalforsamlingen bliver den 4. juni 2020 kl. 1900. Peter er tovholder på indkaldelsen.

9. Nolds Havns Fritidsfiskere har krævet at vi dækker et hegn som er blevet opbrudt i forbindelse med
at de har haft indbrud og fået stjålet deres øllager. Dette mener vi ikke vi er forpligtet til. Tyvene

havde nemlig ikke brudt ind gennem hegnet, hvis det ikke havde været fordi der er ølsalg på
matriklen.
Fritidsfiskerne har ligeledes krævet at se den klage der kom imod dem, selv om de flere gange er
blevet afvist. Formanden for Fritidsfiskerne Arne Frank har truet med at lukke Nolds Havn samt at
han vil anmelde alle husbåde på havnen.
Efterfølgende har Nolds Havn tidligere formand udleveret klagen til Fritidsfiskerne.
Vi undersøger sagen, og Jakob tager en snak med formanden for fritidsfiskerne.
10. Tommy ønsker nye slager på broerne. Bestyrelsen godkender dette. Tovholder: Tommy

