Bestyrelsesmøde Nolds Havn den 20. juni 2019

1. Bank
Vi har endnu ikke fået adgang til banken efter 2 måneder. Søren og Martin har rykket flere gange, men
banken oplyser at der kan gå yderligere 4 til 5 uger. Vi forsøger at rykke igen, således at vi kan få adgang til
vores konto i banken.

2. Budget
Afventer at vi får adgang til kontoerne. Peter får tilladelse til at bruge 3000 kr. på et regnskabsprogram. Vi
laver en intern aftale om, at indkøb over 1000 kr. skal tages op på et bestyrelsesmøde.

3. Skarøksen
Der er lavet ny aftale med Skarøksen. De afgiver 2 pladser, således at de lever op til deres forpligtigelser i
lejeaftalen.

4. Fladså Fiskeklub
Vi aftaler et nyt møde med foreningen, således at vi kan lave en samarbejdsaftale om brugen af toiletter og
bad. Vi havde lavet en aftale parterne imellem, men fiskeklubben ønskede tilføjet at de havde fri adgang til
slæbestedet. Aftalt i bestyrelsen at vi kan tilbyde dem 10 mærker til slæbestedet.
5. Vinterpladsen
Vinterpladsen bliver fremover kun for medlemmer. Der har de sidste mange år stået ikke medlemmer, og
disse er ikke blevet opkrævet penge. Der har ligeledes været stor tilgang af medlemmer til Nolds Havn,
hvorfor vi har brug for pladsen.

6. Havearbejde
Vi får tilbud på græsslåning, således at det ikke skal være bestyrelsen der slår græs. Jakob indhenter
tilbud.
7. Fællesarrangementer i klubben.
Martin foreslog at der afholdes et grillarrangement, hvor vi også kan give den seneste nye info om hvad der
sker i klubben. Søren foreslog at man kunne tænde op i grillen fredag eller lørdag de næste 5-6 uger. Det
blev besluttet om at vi laver fredagsgrill. Det bliver afholdt i ugerne 28-29-30-31. Der bliver solgt øl og vand.

8. Status havnen.
Bolden ligger hos Næstved Havn. De har fået tilsendt materiale om projektet. Vi afventer yderligere.

Prisliste:
Peter laver liste og ligger på google drev

Eventuel:
Vi talte om muligheden for støttemedlemmer til klubben. Hvad er fordelen og ulemper. Såfremt
bestyrelsen synes det kunne være en mulighed, bliver det taget op til en generalforsamling.

