Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Dagsorden for best. møde nr. 34
Referat af bestyrelsesmøde
Forventet varighed max 1,5 tim.
Deltager
Formand Hardy Nielsen
Næstformand Søren Hoppe
Best. medl. Henning Krüger
Best. medl. Lars S. Reugboe
Best. medl. Børge Frost Iversen
Suppleant Robin Thyssing
Suppleant John Beck Nyrup

HNI
SHO
HKR
LSR
BFI
RTH
JBN

: Deltager
: Afbud
: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager

1) Underskrivelse af referat af sidste møde.
Referat er underskrevet af bestyrelsen uden bemærkninger.
2) Formanden siden sidst:
Juridisk respons vedr. mangels krav (lukket pkt.)
3) Havnemesteren .
Redegørelse for sag vedr. pladsoverdragelse. (Lukket pkt.) I26 har solgt pladsen.
( Der er solgt 2 c-pladers en Super F plads, samt en B plads. )
Se vedhæftede bilag 1.
Salgsboder – Status Har fået fat i træskurer. Prisen er udgift for transport ca. 3000,Der er lavet aftalt med 3 skurer. Sønderborg Handel er ejer af skurer
Havnekontorets daglige drift - Spørgsmål og svar
Der har været 1000 gæste sejler.
HNI D63 blev drøftet.
Rykkere er sendt ud. Der er igen ikke sendt regninger ud via Compusoft. Crista er blevet sat på opgaven.
Det er vigtig at der bliver oprettet en Case overfor Compusoft vedr. disse sager.
RTH rykker Keld Ibsen igen for at fremskynde processen.
Kim hvor langt er SYC med møbler til den nye terrasse. HNI tager fat i dette og melder tilbage.
4) Behandling af beslutningspunkter og forslag
Ingen pkt.
5) Mangels krav i forbindelse med havneoverdragelsen. (Lukket pkt.)
1) Uddybning af jolleindsejlingen ( se vedhæftede bilag1)
2) Broanlæggets tilstand
Se vedhæftede avisartikel.

6) Projekt vild med vand
Nordea har lavet en pulje hvor man kan ansøge om nogle penge. HNI har skrevet til de to klubber som laver
en ansøgning. Så må vi se om der kommer noget ud af det.
Etabl. af Vild med vand udvalg sammen med klubberne. ( se Sejler bladet)
7) Fastsættelse af næste møde.

Mandag den 15. Juni 2015 kl. 18.00.

__________________________________________________________________________________________
Hardy Nielsen
Søren Hoppe
Henning Krüger
Lars Reugboe
Børge Iversen
Formand.
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem.

