Referat fra bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 11. august 2021.

Deltagere: Rune W. Berg, Nikolaj Birkelund Pedersen, Stig Boe Krarup (referent),
Per Krogager.

Referat seneste bestyrelsesmøde.
Der var ingen kommentarer til referatet fra mødedeltagerne.

Pkt. 1 - Opfølgningspunkter
Formanden redegjorde for seneste svar fra Grundejerforeningen, og det blev
besluttet, at der skulle svares høfligt derpå.
Nøgleoverdragelse – Per forhører sig hos Bjørn, om der er yderligere nøgler til
udlevering.
Venteliste m.v. – udestår fortsat. Stig følger op ift. Bo.
Formandsmail – adgang opnået og ny kode installeret. Det blev drøftet, om der skal
etableres en ny fælles bestyrelsesmail-adresse.
Frakobling af husbåds el-tavle gennemført.
Mailboksmuligheder – Nikolaj og Per arbejder videre på sagen.
Udskiftning af vandhaner – udgift skønnet til 4.000 kr. – Nikolaj fik mandat til at gå
videre, når han finder det passende.
Pkt. 2 – Venteliste politik
Tidligere bestyrelsesmedlemmer (Bo og Henrik) var inviteret til at redegøre for
nuværende praksis, ligesom Bo var blevet anmodet om kopi af venteliste.
Bo/Henrik havde ikke svaret endnu.
Azets bør styre venteliste fremadrettet.
Stig har kontaktet Bjørn fra Azets for kopi af seneste venteliste samt redegørelse for
evt. uklarheder i vedtægterne om tildeling af bådplads.
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Pkt. 3 – Foreningens økonomi
Foreningens økonomi blev drøftet, herunder evt. behov for opsparing til fremtidige
vedligeholdelse af moler m.v.
Pkt. 4 – Hjemmeside og facebookgruppe
Rune redegjorde for mulighed for at skifte til billigere løsning hos One.com og evt.
behov for en webmaster. Domæneregistrering skal tillige undersøges nærmere.
Pkt. 5 – behandling af konkrete medlemssager
Bestyrelsen behandlede en række konkrete medlemssager og forespørgsler fra
medlemmer. Konkrete sager, der berørte bestyrelsesmedlemmer, blev behandlet
uden disses tilstedeværelse.
Pkt 6 – Eventuelt
Der ønskes afklaring på, om der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.
Det blev drøftet, om praksis med stikkers skal fortsætte.
Det blev drøftet, om man skal tilknytte en vicevært.
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