Sønderborg 11/7-2017

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 55
11 Juli 2017 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere:

Hans Viggaard, John Nyrup, Poul Anker Jacobsen, Johan Kjartansson, Søren Wrang,

Fraværende: Robin Thusing, Henning Kruger, Jørgen Bøttger.

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 22 juni godkendt
2. Orientering fra formanden.
Vi gennemgik likviditeten og der er behov for fuld fokus både på udgift siden og indtægts siden for at
komme i mål med et overskud i indeværende år.
Der afholdes møde med Marinelageret d. 13 Juli ang. kontrakt. (Johan og Henning)
Ansøgning om leje nedsættelse hos Sønderborg Kommune.
I august afholdes møde med Bjarke Eriksen (økonomi direktør) og Inge Olsen (formand for kultur
udvalget) omkring oplæg til leje nedsættelse.
Johan og Hans sætter sig sammen og færdiggør oplægget inden mødet.
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder
Højsæsonen er i fuld sving. Vi er oppe på 190 både på en enkelt overnatning. Med så mange gæster er
det vigtigt at havnens procedurer fungerer.

Poul vil informere om at han på morgen runderingen (ca. 700) vender tomme pladser på grøn. Hvis
nogen tager tidligere afsted på en endags tur, skal man ringe til havnen.
Poul er også ude om eftermiddagen, hvor det nye hold gæster kommer i havn.
Vagtplaner og bemanding er ved at falde på plads.
Poul er tit på havnen som en ”back-up” løsning, hvor han dels kan følge med i hvad der foregår, men
også få udført diverse små opgaver.
KPI’er
Vi har haft 6 overdragerlser af pladser i Juni. Nogle pladser er også sat til salg
Vi følger sidste års antal gæste døgn ca 700 i Juni.
Debitor saldoen mere end 30 dage sent betalt udgør ca 50000 kr.
4. Punkter ift. årshjul

Aktiviteter ifm. spørge skema undersøgelsen.
Just do it opgaver
Poul har fundet en fiske handler som om Lørdagen vil komme til havnen over middag.
5. Indkomne anmodninger, klager osv.
Ingen kommentarer
6. Næste møde.
17 August 2017
7. Evt.
Der er mange menings tilkendegivelser på både Google og FB.
Der er mulighed for at kommentere, men lige nu parkerer vi den pga. resourcer.
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