Bestyrelsesreferat
Fra mødet torsdag d. 26. april i Espergærde Sejlklub.
Til stede:

Jesper K. Thomasen
Henrik Tinning
Søren Larsen
Steen Kramhøft
Torben Elleboe
Ole Henriksen
Etienne Adriansen

Afbud:

Benny Andersen
Michael Lagoni

1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde 28. februar 2018
Referatet godkendt uden anmærkninger.
2. Post v/Formanden
Søren orienterede om indkommen post:
- Ansøgning om plads på Havnen til salg fra blomstervogn for sommeren er modtaget. Havnen
takker nej hertil, da der er tale om en længerevarende aktivitet. Havnen er primært en havn, og
selv om Havnen er positivt indstillet overfor øget aktivitet og events opfylder denne ansøgning
ikke dette krav da aktiviteten vil foregå over længere tid.
- Der er modtaget flere ansøgninger om optagelse på venteliste hvorfor procedure i den
forbindelse blev drøftet. Alle ansøgere registreres på ventelisten løbende mens betalingen
herfor, 150 kr/år, opkræves én gang om året.
- Priser på regnskabshjælp er blevet undersøgt da det er noget der tager meget tid i fht det
frivillige kassererarbejde. Kallermann er kommet med billigste oplæg og Henrik tager kontakt
med henblik på aftale herom.
3. Økonomi v/Henrik
Henrik oplyste at regninger for både, skurleje og hyttefade er blevet udsendt. Herudover
orienteredes også kort for økonomien der følger budgettet.
4. Valg til bestyrelsen
Søren orienterede om at han selv som formand, samt Ole og Benny er på valg til bestyrelsen.
Herudover er også Jesper og Steen på valg som suppleanter, ligesom revisorerne Svend Engholm og
John Ødegaard. Alle indstilles til genvalg.
5. Mindre arbejder/projekter
Fliserne på Havnens toiletter er udskiftet og Signalmasten er renoveret, ligesom de mindre master
er blevet sponseret via Snipe-foreningen. Alt sammen noget der pynter på Havnen.

Der er samtidig blevet søgt om ’klapning’ af havneløbet, men tilladelsen er ej modtaget endnu pga.
personalemangel hos myndighederne! De øvrige havne langs kysten har samme problem.
6. ’Udsigten’
Søren har ansøgt diverse fonde on tilskud til projektet, og flere vil følge. Vi afventer med spænding
resultatet.
Der er samtidig holdt møde med Havnens naboer den 11. marts. Mødet forløb godt og alle er
generelt positive overfor projektet.

7. Eventuelt
Det aftaltes at Henrik sender påmindelse ud til Havnens brugere om Havnens dag. Denne finder
sted lørdag den 5. maj. Alle brugere og venner af Havnen opfordres til at møde op og give en hånd
med fra kl 9.00. Der er rigeligt at gå i gang med. Søren indkøber nødvendige materialer, maling mv.

Referent p.b.v.
Etienne Adriansen

