
  
   

Mødereferat 
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Kenneth Lauridsen / S 
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Dato: 07-01-2023 

 

 
Mødedato:   Lørdag d. 7. januar 2023 kl. 10.00 – 11.00 
 

Sted:   Kanalhavnen 
 

Deltager:   Gert Christoffersen, Peter Harsdal, Kim Larsen og Kenneth Lauridsen  
 
Fraværende:   Ronni Dahl, Lesley Kyndby og Søren Hansen 
 
    

Dagsorden:   
   

• Opfølgning på terrasser og beskæring. 

• Placering af terrasser. 
 

o Buskskab nedskæres til ca. 1m´s højde foran klubhus og parkeringsplads. 
o Buskskab nedskæres til ca. 2 m´s højde for de resterende områder ved stensætning på både Ole  og 

Pouls bro. 
o Træer fjernes i stensætninger og mellem buske, så afskærmning udelukkende er udgjort af buske. 
o Bøgehæk forlænges og der fjernes buske omkring 2 sten ved offentlig parkeringsplads. 
o Højden på bøgehækken skal bestemmes før etablering. 
o Huller i bøgehæk udfyldes med nye planter. 
o Buskskab i bunden af havnen klippes i 1 m´s højde og der fyldes op med nye buske. 
o Træer ved vej foran klubhus beskæres til ca. 3 m. 
o Der beskæres ved indsejlingen til bassinet, til samme højde som resterende områder. 
o Der klippes langs stier, så der nemmere kan vedligeholdes efterfølgende ved let beskæring. 
o Mellem masteskur/ havnen beskæres træer i området. Udtryk for området bliver et stort beskåret 

buskskab. 
o Der beskæres langs stien op til masteskures, så der bliver mere luft.  
o Broer renses for alger og skidt. 
o Arbejdsdag planlægges til 1. eller 2. weekend i februar 2023.  
o  
o Der forespørges på HB møde, om der kan udfærdiges en hæk og etableres en hyggelig plads bag 

jolleafdelingen. (Ronni) 
o  
o Der placeres terrasser ud for plads 27 og plads 40, når opgaven igangsættes.  

 

 

 
 

 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 23. februar 2023 kl. 18.00 
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Dato Dag Tid Emne 

23. februar Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde, justering af mødedatoer 

13. april Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

16. april Søndag 09.00 – 13.00 Forårsklargøring/ Arbejdsdag 

 18. maj Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

11. juni Søndag 09.00 – 16.00 Sommerklargøring/ Arbejdsdag 

15. juni Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

23. juni Fredag 18.00 – 23.00 Sct. Hans aften 

26. august Lørdag 18.00 –    ? Sommerfest 

14. september Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

12. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

26. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

12. november Søndag 10.00 – 13.00 Generalforsamling med bespisning 

  13.00 – 14.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

Sidste weekend Søndag 09.00 – 13.00 Vinterklargøring/ Arbejdsdag 

 I november   13.00 – 15.00 Julefrokost/sildebord 

 
 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Kenneth Lauridsen 
 

 


