
 

 

Bestyrelsesmøde d. 7/3 2022 kl. 15:30 

Referat: 

Arrangør Bestyrelsen 

Næste møde 4/4-2021 

Referent Christian Schunck 

Deltagere  
Til stede Navn 

Ja Ole Guldsmed-Thomsen 

Nej Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Ja Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Ja Lars Johansen 
 

  



 
1. Regnskab ved Martin Engberg Aps 

Martin gennemgår årsregnskabet med henblik på tidligere og fremtidige investeringer og 
udgifter.  
Driftsresultatet er negativt hvilket der skyldes primært afskrivninger på materiel, bygninger 
mm. 
Der er rettelser til afskrivninger vedr. El-installation, maste og garnhaler, stativer og 
løftevogne, samt yderligere rettelser til afskrivning på stativer. 
 

2. Generalforsamling 23 marts. 
Punkter til dagsorden, indkaldelse, dagsorden og opdatering af hjemmeside. 
Ole har gennemgået oplægget til dagsordenen for generalforsamlingen. 
Der skal orienteres om det pågående arbejde med havneudvidelsen. Det tilføjes som punkt 
12 på dagsordenen. 
 
Der skal rettes op på diverse punkter på hjemmesiden. 
Der ud over arbejdes der på en opdateret udgave af hjemmesiden 
 

3. Ansøgning kommunekredit. Kran, stativer, bådvogne og vaskeplads 
Der er sendt ansøgning til kommunekredit og den er under behandling. 
Der er indkommet et forslag om anlægning af parkeringsplads mod vest. 
 

4. Portfolio. 
Der bliver en opdateret liste over igangværende og afsluttede aktiviteter. 
 

5. Årshjul RH. 
Årshjulet skal opdateres efter arrangementer og aktiviteter. 
Samtidig skal den gøres mere læsevenlig mht. tekst størrelser. 
 

6. Havneudvidelse og plan. 
Der er indkommet et oplæg til udvidelsen af det nye bassin, hvor der tages højde for 
eventuelt gammels deponi affald i området. Selve placeringen af bassin mv. skal afklares 
med Trigon efter generalforsamlingen. 
 

7. Trøjer med tryk. 
Der er indhentet tilbud på trøjer med tryk til havnens folk og der skal indhentes yderligere 
et tilbud. 
 

8. Evt. 
Fliser syd for klubhuset. 
Vi har tidligere fået tilbud fra Peter angående 48kvm fliser syd for klubhuset på 21600,- 



Per følger op på tilbuddet. 
 
Mad til generalforsamlingen. 
Der skal bestilles mad på Farmors.  
 
Syn af hus 
Per og Palle har været ude og syne et hus for en ejer. 
 
 

 


