
Referat af 
Bestyrelsesmøde
Mandag den 30. marts 2015

Til stede: John Jacobsen, Jesper Lorents, Lena Skov Andersen, Jan Lauridsen, Jørgen Valdsgaard, 
Elin Brinkland, Svend Erik Sokkelund og Britt Bødtker (ref).

Afbud fra: Tom Høst, Sten Lykkebo og Kim Andersen.

Punkt 1.  Protokol:
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til nyvalgte medlemmer af bestyrelsen: Jørgen Valdsgaard, som er 
aktivitetsleder, samt Britt Bødtker, valgt til sekretær.
Kort gennemgang af hvilke arbejdsopgaver som er knyttet til de enkelte poster.  
Bestyrelsen genvalgte Tom Høst som næstformand. 

Punkt 2.  Økonomi:
Enkelte bestyrelsesmedlemmer mangler computere samt licenser hertil. De sørger selv for at anskaffe det nødvendige.

Punkt 3. Havn og   Plads:
Der er til tider uklarhed omkring skurene på pladsen. Hvilke krav har vi til vedligeholdelsen af dem? Er det for den 
enkelte ejers regning, når der skal indkøbes materialer hertil og foretages reparationer? Hvilke krav har 
brandmyndighederne m.h.t. materiel foran og bag skurene? Havneudvalget tager en snak med pladsmanden, og Jesper 
udarbejder forslag til retningslinjer, som tager højde for de forskellige problematikker. Forslaget bliver forelagt 
bestyrelsen, som tager endeligt stilling.
Endvidere blev enkelte personsager drøftet – bestyrelsen tager hånd om det.

Punkt 4. Aktiviteter:
Foreningens standerhejsning er allerede arrangeret. Der bliver gratis morgenmad til medlemmerne fra kl. 9, og 
standeren bliver hejst kl. 11. Der sluttes af med den traditionsrige øl.  

Punkt 5. Eventuelt:
I anledning af at Odd Fellowlogens fond har jubilæum, er det muligt at søge om midler til et projekt. Det undersøges 
nærmere. 

Svend Erik vil gøre vore sponsorer mere synlige på hjemmesiden, således at de fremtræder med navn og eventuelt 
logo.

Foreningens kontor har mange skabe, som sikkert rummer en del historie, men også en del rod. En oprydningsplan vil 
snart foreligge. I forlængelse heraf overvejes et lokalhistorisk projekt med scanning af gamle billeder.

Der vil atter bliver gennemført hjertestarterkurser for interesserede medlemmer. Der er plads til 12 deltagere på hvert af 
de 2 hold. Datoer følger senere.

Næste møde:  Mandag 27/4-15.  Kl. 18.30


