REFERAT
af bestyrelsesmøde i
Bådelaug Havnestad
15.juli kl. 18.30
Tilstede var:
Henrik Bjerring, Jan Byrgesen, Adam Jacoby (på Facetime) og Bo Schriver

Dagsorden:
1) Bestyrelsen skal konstituere sig med formand, næstformand og kasserer.
Rollefordelingen blev denne:
Bo Schriver er formand, Jan Byrgesen er næstformand
og Henrik Bjerring er kasserer.
2) Godkendelse af referat og vedtægterne der blev vedtaget på
generalforsamlingen 18.juni 2020.
Referatet og vedtægterne er godkendt.
3) Feedback vedrørende generalforsamlingen i 2020 - hvad kan vi gøre
bedre næste år. Og er der emner, der tegner sig, som bestyrelsen
fremadrettet skal arbejde med ud fra årets generalforsamling?
Bestyrelsen konkluderer, at vi formentlig skal have et bedre lokale til næste
års generalforsamling, hvis så mange deltager - og så skal vi forberede
os bedre, for at undgå en generalforsamling med så meget snak som i år.
Bestyrelsen vil arbejde for at få en række forbedringer af vore vedtægter,
der virker for nemme at skyde igennem. Bestyrelsen vil hyre en dygtig advokat,
som kan hjælpe med at få skarpe vedtægter.
Bo Schriver orienterede om Grundejerforningen Havnestads tidligere indsigelser
mod regelændringer i Bådelaug Havnestad. Planen er at Bo søger at grave frem,
hvilket magtforhold der eksisterer mellem laug og grundejere, idet grundejerne jo i
sin tid lagde jord til (som kunne have været en byggegrund) for at gøre plads til
marinaen. I den forbindelse lød kravet om at det er til gavn for beboere i
Havnestad, som tilgodeses med bådpladserne.
3) To bådpladsejere har endnu ikke fået deres både i vandet i år.
Bestyrelsen fandt at den enes begrundelse, der bunder i problemer grundet
corona, er accepteret. Vedkommendes båd kommer ikke i vandet i år.
Den anden er ude i et problem med at hans båd er under reparation hos en
bådmekaniker, som ifølge bådpladsejeren "ikke holder nogen deadlines".
Han har senest lovet at båden er på pladsen 17.juli, men nu får han yderligere er
frist, som er 14 dage, hvilket vil sige at hans båd skal være på pladsen 30.juli 2020.

4) Hvad skal gøres - nu, hvor vi ikke har holdt arbejdsdagen i år.
a) Et par ting skal klares af bestyrelsesmedlemmer og nogle af opgaverne
blev fordelt - bl.a. påtager Henrik sig at sætte nye vimpler op.
b) Henrik vil også tjekke, hvilke pælehætter der er egnede til at få sat op i lauget.
c) Bo har indkøbt klamper/pullerter som kan erstatte dem, der er itu - og dem kan
vi få sat op. Hvis nogen spotter nogen der skal udskiftet kan det klares hurtigt.
d) Et enkelt sted på midterbroen er der brædder med flækkede/splintede brædder,
som skal fikses med et stemmejern.
e) Batteri i elektronisk låseboks skal skiftes - det er indkøbt og ligger i vort skab.
f) Skiltet ved yderbroen skal skiftes, når det om et stykke tid er gået itu.
Jan Byrgesen vil påtage sig at lave en ramme, som det kan placeres i,
men det vil kræve at Adam Jacoby producerer et nyt A3-lamineret skilt.
g) Bo forbereder at vi åbner ventelisten senere på efteråret.
5) Eventuelt.
a) Bestyrelsen vi forberede et møde med By & Havn om et par emner (vi holder lige
kortene inde til kroppen).
b) Bestyrelsen vil adressere, at en lang række medlemmer ikke anser, hvilket
område Havnestad reelt dækker.
Mange tror de bor i Havnestad, men tager fejl. Og det gavner os ikke at
være egne medlemmer ikke kender til den grænse for optagelse af medlemmer
vi har, nemlig: Kun Havnestad”.
Bestyrelsen vil informere herom med direkte mail til medlemmerne - og hæfter info
i bunden af vore vedtægter.

Referent, Bo Schriver 15.juli 2020

