Referat Bestyrelsesmøde 29/3 2021Referat
Afbud fra Steen.
1. Bemærkninger til seneste referat
Der var ingen bemærkninger til sidste referat. Vi fastholder stadig udsendelse på
hjemmesiden. Opfordring til at se referatet kommer på mail fra Mona.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Økonomien i Snekken og seneste omkring låneoptagelse til nyt klubhus/ML, FL
Mona havde inden mødet udsendt resultatopgørelse pr 22/3 på klubbens regnskab. Der
var ingen særlige bemærkninger til denne.
Der opfordres dog til at alle medlemmer FÅR BETALT DERES KONTINGENT. Dags dato har
kun ca. halvdelen af medlemmerne betalt kontingent. Mona udsender rykker.
Byggeri : Der er betalt regninger fra Troels Jørgensen. Primært for ingeniørberegninger.
NM og FL attesterer regninger. Mona har udarbejdet ”cash flow” på byggeriet, der passer
nogenlunde til de regninger, der vil forfalde i løbet af byggeriet.
Byggeriet finansieres, som aftalt, i videst muligt omfang af egne midler og fondsmidler, så
vi kan vente så længe som muligt med at optage lån. Lån er næsten på plads. Der lånes 1,6
mill. over 28 eller 30 år. Vi skal lave byggeherre garanti under byggeriet. Denne laves i
Lolland Bank. Entreprenør laver ligeledes garanti . Begge dele på almindelige vilkår. Vi har
fast aftale på byggeriet inklusive prisstigninger. Denne aftale er underskrevet.
4. Forsikringer generelt og i forhold til husbyggeri /ML, NM
Mona arbejder med forsikringerne. Vi har indhentet tilbud fra Alm Brand for at se, om det
kan gøres billigere end i dag. Noget er billigere ( husforsikring) andet er dyrere ( både).
Måske skal vi bare benytte begge. Det besluttes altid at bruge det billigste..
Vi skal lave en ALL Risk forsikring på byggeriet i byggeperioden. Mona og Niels arbejder
med dette.
Husk at undersøge, hvor en erstatning ligger i forhold til skader ved pilotering. Forsikringen
skal på plads inden byggeriets opstart.
Vi kan først opsige hus forsikringen, når nedrivningstilladelse foreligger.
Vi forsikrer ikke det grej, som vi opbevarer i containere i byggeperioden, på grund af den
relativt lave værdi.
FL kontakter GF forsikring ved Carsten Egevang. Måske har de et godt tilbud på
forsikringer.
Der arbejdes videre.
5. Opdatering på husbyggeri, afrigning af ungdomsbygning og fællesarbejder/FL, NM,AJ,KN

Husbyggeri : Afventer nu kun nedrivningstilladelse og byggetilladelse. Byggeriet kan starte
hurtigst muligt efter, at de er kommet.
Fællesarbejde
Der er ca 50 medlemmer, der har meldt sig. Super. 1000 arbejds timer. Arne J har lavet plan
for alle opgaver og alle medlemmer. Hold på 5 . Tovholdere på alle hold.
Affald sorteres på havnepladsen og køres på trailer til lossepladsen.
Arne byder velkommen hver morgen. Arne koordinerer med aktivitetsudvalget i forhold til
traktement. Al servering forgår udendørs. Corona krav søges overholdt i alt.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal se på planen i ”kaffestuen” og melde tilbage til Arne
snarest muligt og senest om 3 dage. Udsendes efter påske.
Husk at sejlerskolens rum også skal tømmes
Vestrum skal tømmes
Niels undersøger genbrug af brusere - VVS og el installation / målere. Kan måske give
kompensation et andet sted. ( Undersøges med TJ)
Standerhejsning
Standeren hejses uden større sammenkomster - med mindre reglerne ændres.
Spørgsmål fra Bo vedr. udlejning af klubhus/alle
Udlejning suspenderes indtil videre for 2021. Der kan reserveres for 2022, men priser og
vilkår er endnu ikke klar.
Der nedsættes udvalg, der kan komme med oplæg til næste bestyrelsesmøde : Mona, Kim,
Arne , Bo Ejlersen. Husk at over veje, hvem der kan leje. Medlemmer / ikke medlemmer.
Kim Indkalder.
Der nedsættes ligeledes en indretningsgruppe. FL undersøger, hvem der har interesse og
mod og lyst til det.
6. Opdatering fra udvalgene
Kapsejladsudvalg :
Ikke repræsenteret. Vi går ud fra, at de arbejder med årets aktiviteter. Spisning kan laves
udendørs som grillpølser eller lignende..
Sejlerskole:
Navigationshold. 3 til prøve og bestået. 9 startede . Ret stort frafald . dette undersøges
nærmere , så det ikke sker igen.
Praktisk sejlads. Vi forventer at 6 fra gamle hold fortsætter. 5 nye elever (KAN VI SKAFFE
FLERE)
Mangler instruktører. Der må være nogen af vore medlemmer, der gerne vil

Ungdomsafdeling:
E sejlads forsøgt og tilbudt til alle medlemmer. Desværre deltog kun 6stk. Gentages senere
.
Der kommer ny træner til ungdoms afdeling, men man kan fortsat sagtens bruge flere
hjælpere / trænere.
Hvordan annonceres for nye medlemmer ?
Motorbådsudvalg
Intet nyt . Aktiviteter til foråret.
Aktivitetsudvalg.
Masser af arbejde med fællesarbejde. Andre aktiviteter aflyst.
Havne –og klubhusudvalg
Arbejdssøndag sidste weekend. Lavede bukke. Satte standermast, der var lakeret meget
flot af arbejdsgruppe under ledelse af Eli.
Udvalgets medlemmer er teamledere på fælles arbejdsdage.
Strøm/ styring til mastekran flyttet.
Fælles søsætning organiseret.
Ophalerspil overdrages til Rødvig motormuseum. Ole S tilbudt at køre spillet til ”det sidste
hvilested”
7. Eventuelt – Intet
Referent : Flemming L

