Referat af bestyrelsesmøde 27 maj 2019
Mødet fandt sted i klubhuset og startede kl. 1930. Alle fra den normale bestyrelse var mødt frem.
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Nyt fra formand og bestyrelse
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Opkrævning af kontingent, status
c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
a. Anvendelse af tilskud fra friluftsrådet
5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Orientering fra Havnerådets møde med Udvalget for Plan og Teknik afholdt 27. maj 2019
b. Opfølgning på mail til Michael Larsen og Jan Mikelsen
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Vild med Vand – Evaluering
8. Aktivitetskalender
a. Klubtur i Kristi Himmelfartsferien
9. Næste møde: Møderække efter sommerferien
10. Eventuelt (Alle)

Referat:
Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik den udsendte dagsordenen. Der blev ingen ændringer til
dagsordenen.
Ad 2. Nyt fra formand og bestyrelse.
Beklædningsgenstande, jakker og T-shirt med logo, er bestilt. Leveringstid 5-6 uger. Nye bestillinger kan
foretages, når blot der bestilles for mindst kr. 5000 ad gangen.
Indkomne mails:
Indmelding: To nye basismedlemmer siden sidst. Dermed er der kommet otte nye medlemmer i år.
Yderligere tilsagn fra to mere.

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassebeholdningen er kr. 6302,50, festkassen er på kr. 5684, Lollands Bank kr. 88691, Mønsbank
kr. 42.020. Der mangler kr. 5000 i budgetteret medlemskab, så med den forventede tilgang ser det
meget godt ud. Driftsresultat p.t. kr. 15.000 i overskud, men der er stadig udestående fordringer.
Leje for Mastehuset er ikke betalt endnu.

b. Opkrævning af kontingent, status. Kontingentrestanter: 5 gamle medlemmer og tre nye. De nye skal
nok betale. Kassererfunktionen rykker de gamle endnu en gang.
c. Nøgler. Ingen bemærkninger.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
Anvendelse af tilskud fra friluftsrådet
Klubben har fra Tipsmidlerne fået bevilliget 20.000 kr. i tilskud under visse betingelser, som godt
kan opfyldes. Der er anskaffet våddragter og paddle-boards, som bliver finansieret gennem
tilskuddet. Der anskaffes yderlige boards og dragter, hvis der viser sig behov. Klubben arrangerer
paddle-board-aftner i JUN. Formanden udarbejder udkast til opslag på hjemmesiden.
Ad 5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Orientering fra Havnerådets møde med Udvalget for Plan og Teknik afholdt 27. maj 2019.
Havnerådsmøde orienterede bl.a. om Klintholm havn, og meddelte at Klintholm stadig er en
lystbådehavn, til trods for omfattende erhvervsaktiviteter. Store ændringer i havne anlægget er
på vej. Det betyder besparelser på anlæg i 2019 for alle andre havn, i hvert fald i år.
b. Udkast til Takstregulativ 2020 blev fremlagt. Priser for fastliggere over 10 m2 bliver for
Kalvehave 152 kr. pr m2. Differentieringen mellem købstadshavnene og de øvrige havne øges
dermed yderligere. Taksterne skal godkendes politisk, hvilket sker i forbindelse med vedtagelse
af kommunens budget for 2020.
c. Opfølgning på mail til Michael Larsen og Jan Michelsen. Sagen om tilbagebetaling af klubbens
leje af grunden bliver først afgjort til efteråret, idet det skal behandles på politisk niveau.
Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget. Intet
FLID har beskrevet miljørigtige og økonomisk bevidste fortøjningspæle til fremtidens brug.
Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:
Vild med Vand – Evaluering.
Ca. 200 gæster på havnen. Godt arrangement. Vejret kunne have været bedre. Arrangementet som vi
plejer. Godt besøgt. God opbakning fra medlemmerne. Alle kan være glade.
Ad 8. Aktivitetskalender
Klubtur i Kristi Himmelfartsferien. Fire både tilmeldt p.t. Udsigten til hård vind kan risikere
aflysning/ændring i programmet.
Ad 9. Næste møde: Møderække efter sommerferien: 22 AUG, 19 SEP, 31 OKT,
Ad 10. Eventuelt (Alle), Slambådene blev diskuteret.
Mødet sluttede kl. 2115

