Referat af bestyrelsesmøde i bådelauget d. 19. september 2011
Alle medlemmer var til stede.
1) Hjertestarter.
Bådelauget har fået doneret en hjertestarter af Sct. Georgsgilderne.
Den er vi glad for. Starteren kan bruges af alle havnens brugere.
Det koster kr. 2800 at sikre hjertestarteren i et alarmskab, så den sikres mod tyveri. Dette beløb kan
deles mellem foreningerne. Vi drøfter vilkårene i brugerrådet. Vi undersøger bådelaugets
forsikringsmuligheder af den. Nordvestnyt har afvist at bringe en artikel om det
2) 1. hjælpskursus - mediefokus.
Frank Skibby har foreslået, at vi laver en indsats for at få mediefokus på, at kurset er sponsoreret af
Trygfonden evt. i et bådblad eller i den lokale presse. John kontakter Nordvestnyt for at høre, om de
har interesse i området og evt. vil lave en artikel om det.
3) Renholdelse af landpladser.
Peter Wulff har foreslået, at vi betaler et medlem for at vedligeholde landpladserne i
sommerhalvåret. Dette kan evt. finansieres ved et mindre tillæg i pladsbetalingen.
Vi drøftede forslaget og vil foreslå generalforsamlingen, at der evt. er en lille gruppe medlemmer,
der bruger deres arbejdspligt på arbejdet en eller to gange i løbet af sæsonen.
4) Økonomi og regnskab.
Vi har ca. kr. 135.000 i aktiver. Økonomien er stabil.
5) Udvidelser af beddingsspor.
Sporene er udvidet 4 meter i samarbejde med Jans Produkthandel og et dykkerfirma. Det fungerer
rigtigt godt, og vi kan nu tage alle laugets både på land.
Jans Produkthandel har ligeledes fjernet en del sten i havnebassinet, så der nu bør være fri dybgang
for alle både.
6) Arbejdslørdag den 8. oktober.
Kort gennemgang ar arbejdsopgaver på arbejdslørdagen. Herunder et nyt skur til miljøaffald.
7) Miljørapport til miljøministeriet
Miljøministeriet stiller krav om, at vores havn opfylder den miljøbekendtgørelse, der gælder for
vores område. Det betyder, at vi skal etablere en række miljøfaciliteter, der lever op til disse krav,
og at vi skal udfærdige en rapport på disse. Eksempelvis opfører vi en miljøstation til opsamling af
kemisk affald, akkumulatorer m.m.
8) Næste møde
21. november kl. 19.00

