Sønderborg 1/2-2017

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 61
1 Februar 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere:

Hans Viggaard, Poul Anker Jacobsen, Søren Wrang, Jørgen Bøttger, John Nyrup, Bjarne Bruun
Sørensen,

Fraværende: Bent Hansen

Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift (sekretær)

2. Orientering fra formanden
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Poul)
4. Punkter ift. årshjul (ansvarlig)
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)
6. Næste møde(r) (formand)
7. Evt.
Referat.
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift
Referat fra 13 December godkendt
2. Orientering fra formanden.
Etablering af byggeudvalg
Robin Thusing, Evald Andersen, Erwin Bergholt er indstillet på at hjælpe med bygge planer.
John, Bent og Jørgen vil deltage fra bestyrelsen.
Markedsførings materiale.
Ebbe Novrup vil være behjælpelig. Poul kontakter ham.
Fordeling af opgaver.
Liste over arbejdsområder blev udarbejdet for bestyrelsen.
Dokumentation på icloud.
Ajourføring + gennemgang på næste bestyrelses møde

Bestyrelsens vision
At arbejde for en veldreven og rentabel havn, med det formål at gøre flest muligt brugere mest muligt
tilfredse.
Vi er enige om at bibeholde visionen.

3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder

4. Punkter ift. årshjul
Tages op på næste møde.
5. Indkomne anmodninger, klager osv.
6. Næste møde.
Vi blev enige om Torsdage til bestyrelses møder. 1 gang/måned undtagen Juli. Hans sender forslag ud.
7. Evt.
Ændret rabatordning for nye sæson lejere og nye kontrakter.
Forslag. 0,4,7,9,10% rabat i henholdsvis år 1 og år 5. De 10% fortsætter.
Vi er enige om ikke at indføre forslaget på nuværende tidspunkt. Poul vurderer situationen løbende.
Nye kontrakter tegnes uden rabat ordning.
Det betyder:
Sejlere som ikke var sæsonliggere i 2017, får ikke rabat.
Eksisterende kontrakter, som skal forlænges bliver med gammel rabat i indeværende år. Fra næste år
(sæson2019) bliver det uden rabat for alle ny- eller gentegnede kontrakter.
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