
 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 16. februar 2021 kl. 18.00 

Deltager: 
Henrik Sørensen HS 
Torben Fly  TF 
Benny Nautrup  BN 
Michael Kornvig  MK Teams møde 
Hugo Eskildsen  HEK Teams møde 
Niels Peter Olesen NPO  
Henrik Eriksen  HE (Ref.) 
 

 

1) Velkomst og indledning ved Formanden  
Fremsendte punkter til behandling på mail. 

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 
Godkendt. 

 

3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 

3.1. Der afholdes et møde uden ref. før bestyrelsemøde de 30 marts. 

 

4) Aktuel status for regnskab og budget (HE). 
Regneskabet er gennemgået af kritiske revisor uden bemærkninger. 

Regnskabet er gennemgået og underskrevet og klar til generalforsamling den 30 marts. 

 

5) FH-ordning (HS) 
5.1. NPO er ansvarlig sammen med MK, punktet blev ikke berørt på dagens møde. 

 
  



6) Havnefoged (NP). 

6.1. Status ledige pladser.: som det ser ud med opsigelse og tilgang bliver alle pladser belagt, der kan 

dog forekomme ændringer frem til maj. 

6.2. Pladsleje er udsendt, og alt ser fornuftig ud.  
6.3. Serviceskærm ved sejlerstuen er itu, der vil først være ny oppe at køre til foråret 2021, Afventer 

svar fra udbyder. 

6.4. Når frosten er borte, vurderes der hvor mange pæle der skal efterrammes, NPO & TFK laver 

optælling. 

 

I Covid 19 perioden er der kun adgang for max 5 personer i klubhuset, der bliver opsat 

skilte. 

 
7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.  

7.1. Ide oplægget samt økonomi blev gennemgået og bestyrelsen har besluttet at fremvise det til GF og 

stemme om det videre arbejde. 

7.2. Der er stadigvæk en posivtiv dialog med Skive kommune forvaltning for, at der etableres yderligere 

ekstra pladser for autocamper. Tanken for placering af disse pladser (8 stykker i alt) tænkes 

placeret i den nordlige ende af havneområdet ved strandtangens grønne område. Der har til dato 

været 115 betalende autocamper siden 1 oktober 2020. Der arbejdes videre med projektet ( HS) 

 
8) Eventuelt (ALLE) 

Materialet til GF 2021 blev gennemgået og godkendt af alle, det vil nu blive rundsendt rettidigt på 

mail til alle. 


