
 
Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 27. maj 2019 kl. 17:30 

1) Velkomst og indledning ved formanden (HS) 

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 

3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 

4) Aktuel status for regnskab og budget (SW) 

5) FH-ordning (PS) 

5.1.)  Status (Ny hjemmeside/Klubbernes ibrugtagen) 

6) Havnefoged (NP) 

6.1.)  Status ledige pladser 

6.2.)  Overskudsbroerne 

6.3.)  Manglende uddybning/status scanning af arbejdet 

6.4.)  Leje af arbejdsplatform 

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på 

7.1.)  Rettelser af vedtægter 

7.1.1.) AL-Bank 

7.2.)  SVANEN ønsker 4-5 årig pladsleje-kontrakt 

7.3.)  SVANEN godkendt montering af brofag til Surf-klubben 

7.4.)  FLID bestyrelsesmøde 

7.5.)  Status Skive Festival 

8) Eventuelt (ALLE) 

  



 
Referat ordinært bestyrelsesmøde mandag d. 27. maj 2019 kl. 17:30 

Deltagere:  

Henrik Svenningsen (HS)  

Sebastian Westerhoff (SW)  

Jesper Nordkvist (JN) 

Keld Christensen (KC)  

Peter Svane (PS) 

Niels Peter Olesen (NP) 

Bjarne Sørensen (BS) 

Afbud: 

Benny Nautrup (BN) 

 

1) Velkomst og indledning ved formanden (HS) 

Velkommen til det første bestyrelsesmøde efter GF19. 

 

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 

Næste møde bliver dag d. 13. juni 2019 kl. 17.30. 

 

4) Aktuel status for regnskab og budget (SW) 

Økonomien er fremlagt for første kvartal, og ser fornuftig ud. 

 

5) FH-ordning (PS) 

5.1.)  Status (Ny hjemmeside/Klubbernes ibrugtagen) 

Forholdsvis smertefri start, med enkelte opstarts-problemer. Enkelte havne er allerede begyndt at 

ligge billeder m.m. på frihavne.dk. 

Vi kan få en stand i fm. FLIDs efterårs-seminar med mulighed for at informerer om FH. 

 

6) Havnefoged (NP) 

6.1.)  Der er 16 ledige pladser i havnen fordelt således: 4 stk. af 2,5 m., 7 stk. af 3 m., 4 stk. af 3,5 m., 

samt 1 stk. af 4 m. 



 
6.2.)  Overskudsbroerne 

En brosektion (10 m.) er klar til montering ved SVANEN, 3 bro sektioner til montering på bro 6 og 2 

brosektioner klar til Hotel Strandtangen. 

6.3.)  Manglende uddybning/status scanning af arbejdet 

Mangler scanning af uddybningen. 

6.4.)  Leje af arbejdsplatform 

Udestår indtil videre. 

 

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på 

7.1.)  Rettelser af vedtægter efter Ex. GF19 

7.1.1.) AL-Bank 

Ønsker opdatering af bestyrelsesmedlemmer/vedtægtsændringer m.m. 

7.2.)  SVANEN ønsker 4-5 årig pladsleje-kontrakt 

SSH er positiv, dog skal bestemmelserne overholdes. 

7.3.)  SVANEN godkendt montering af brofag til Surf-klubben 

Brosektion er klar til montering. 

7.4.)  FLID bestyrelsesmøde 

HS deltog i FLID bestyrelsesmøde i Skovshoved. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Skive d. 4. 

september 2019. 

7.5.)  Status Skive Festival 

Samme område som sidste år, fra kabys-affald og nord smat frit holde adgangen til bro 5. 

 

8) Eventuelt (ALLE) 

NP har haft kontaktet TALLY-KEY vedr. standere som ikke kan aflæse TALLYCARD – fejlen er pt. 

afhjulpet. SW sender mail til TALLY-KEY vedr. garantiordning. 

De sidste dele af det gamle TALLYCARD system er nu solgt. 

Sikker-Havn Certificering af SSH mangler nu kun enkelte til for at være klar. 


