Bestyrelsesmøde d. 04-11-2020
Deltagere: Frank Jakobsen, Søren Jensen, Poul Sørensen, Kurt Sørensen, Alfred Olesen og Anders
Christensen.
Fraværende: Mogens Børsting
Referent: Anders Christensen.
1. Økonomi:
Forventet overskud: 120.000,2. Nyanskaffelser: Beløbsrammer
Traktor: Vores traktor gik vinterbaderne i bedene og tog en dukkert. Desværre havde den
glemt redningsvesten og gik ned med mand og mus. Der er derfor brug for en ”ny”.
Forhold omkring eks. forsikring gør, at traktoren skal kunne indregistreres. Desuden vil en
frontlæsser måske være en idé. Beløbsrammen forventes at udgøre 50.000,Vaskemaskine: ca. 2.000,3. Siden sidst:
Nordeafonden: Mastehus, legeplads og bord-/bænksæt
Nordeafonden er orienteret om omrokering af budgetposter i forhold til det oprindelige
projektbudget og der afventes pt. svar fra fonden om ændringerne kan godkendes.
Fondssøgning osv.
4. Institutionsmedlemsskab.
Der er blevet forespurgt om mulighed for institutionsmedlemsskab for skoler og andre
institutioner, hvor der kan samles en gruppe børn/unge der ønsker at udforske sejlerlivet
gennem jollesejlads og teoretisk undervisning.
Bestyrelsen har på baggrund af et ønske om at tiltrække flere unge sejlere, besluttet at et
institutionsmedlemsskab skal have en pris på niveau med aktivt medlemskab.
5. Forslag om at fortsætte brugen af ekstern rengøring i sæson 2021 (fra januar)
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte ordningen i 2021. Beslutningen er taget i lyset af
corona-situationen.
Beslutningen betyder desværre også at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at være
en del af rengøringsordningen i 2021 og der derfor ikke er mulighed for at opnå en gratis
bådplads som ”løn” for at deltage i ordning. Det beklager bestyrelsen.

Skulle situationen omkring corona ændre sig, vil bestyrelsen kigge på rengøringsordningen
igen.
6. Nyt medlemssystem.
Produktpakke vedtaget. Tilføjelse i form af dokumentarkiv.
Der sættes nu gang i konverteringen til nyt medlemssystem.
7. Destination Limfjorden. Orientering om webinaret og muligheden for Annoncering.
Deltagelse i netværk.
Annoncering gennem Destination Limfjorden.
8. Havnefogeden orienterer:
Skal vi bestille 20 m3 knust beton til vejen prisen er 100,- kr. pr m3 plus 1.200,- kr. for
levering så 3.200,- kr. plus moms 800,- kr. I alt 4.000,- kr. leveret og læsset af to steder.
Havnefogeden har fået lov til at låne en rendegraver til at fordele betonen med.
Tilskud til dækning af udgifter til brændstof til Poul Sørensen i forbindelse med
bortskafning af jern, skrammel og spildolie.
Der er sat el-målere på de både som bliver i vandet vinteren over. Der vil blive lukket for
vand på broerne og vinterpladsen den 15. nov.
9. Eventuelt
Annonce i Fur Østsalling guide 2021? - Godkendt
10. Næste bestyrelsesmøde
09-12-2020 kl. 18.00

