Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 05. Okt. 2021 kl. 18.00
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1) Velkomst og indledning ved Næstformanden
Der blev givet en kort præsentation af de nye til bestyrelsen.

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
Referatet fra GF 21 blev gennemgået og godkendt.
Konstituering blev gennemgået og oplagt på hjemmesiden.
3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)
3.1. Næste møde afholdes torsdag den 16-09-2021

3.2. Ekstra ordinær GF afholdes den tirsdag. 02-11-2021 kl 19 00- Ekstra ordinær GF
afholdes på Strandtangen, der vil blive udsendt indkaldelse.
EKGF er udsendt til alle medlemmer, og der er bestilt lokaler.
HE fremsender møderække.
4) Aktuel status for regnskab og budget (HE).
Regnskab pr 21 / 08 -2021 dato gennemgået og godkendt.

5) FH-ordning (MK)
5.1. Der er afgivet 177 ordre mod 184 ordre sidste år – en lille tilbagegang men der kommer stadige små
ordre ind.
5.2. De kommende måneder påbegyndes planlægges udsendelse af FH til klubberne.
6) Havnefoged (HN).
6.1. Der er 11 ledige pladser tilbage.
6.2. Der er i dag en tilladelse på uddybning til 2,8 meter i havnen (delvis), denne tilladelse skal fornyes
som er aftalt skal søges. (Skal tænkes sammen med forskønnelsen af havnen)
6.3. Bro 6, 23 pladser er etableret 18 pladser er besat. Samlet set findes der nu 299 pladser i Skive havn.
6.4. Havnens kranområde må ikke benyttes til at efterårsklargøring af båden eller lignende, må kun
anvendes til søsætning og optagning. Se pkt. 3.5 i ordens regelment.
6.5. Der er oprettet kort af havnens pladser på havnens hjemmesiden, hvor der kan ses hvilken pladser
der er tilgængeligt på prøve basis.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.
7.1. Der er stillet forslag til, om man kan etablere omklædning og toilet forhold ude ved bro 4 således
der ikke er så langt for bro 6 til omklædning. Bestyrelsen arbejder videre med denne ide.

BN +HN undersøger priser og forslag til vogne, opsætning er tidligst fra næste sæson.
8) Eventuelt (ALLE)
Forretningsorden femsendes af MK således hvert enkelt bestyrelsesmedlem gennemlæser og kommenter
til godkendelse seneste den 02/11-2021.

Næste bestyrelsesmøde 2. november 2021 kl. 17.00.

