
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 18-10-2020 

 

Mødedato:    15. oktober 2020 kl. 18.00 – 20.00 
 
Sted:                                 Kanalhavnens klubhus 
 
 
Deltager:      Tilstede.:  Rene Nielsen, Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Jesper Bolin 
    Leif Petersen og Torben Johansen 

                                           
                     Fraværende:   Ingen                                                                                
 
Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

5. Sager til behandling 

6. Sager til hovedbestyrelse 

7. Eventuelt 
 
1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 6. august 2020 er tidligere blevet godkendt. 
 
 
2. Nyt fra formanden 
 
Formanden meddelte at der var roligt vedrørende havnesag. 
 
HB er klar til at udvide vinter plads, hvis havnen frigiver jord til os. 
 
3. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren fremlagde regnskab pr. 30/9  
 
Regnskabet udviser pr. 30/9-2020 følgende: 
   

  Budget 19/20 Realiseret 30/9-2020 Forventet 30/9-2020 

Indtægter 199.000 221.090 217.943 

Udgifter 208.600 180.301 193.190 

Projekter GF forslag 0  0 

Resultat -9.600 40.789 24.752 

    

 
Kassereren fremlagde forslag til budget som bestyrelsen bedes vurdere og give input tilbage til 
Kassereren hurtigst muligt 
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4. Nyt fra ansvarsområder 
 
Havn og areal 
 
Forslag fra pladsmand om at omdanne 2 andels pladser til ”jollepladser”. Det drejer sig om den 
første plads på klubhussiden mod syd samt den 3 plads på fjordsiden mod syd. 
De 2 inderste pladser på fjordsiden mod syd er i forvejen klassificeret som ”jolleplads”. 
Pladserne kan ikke opfylde et reelt tilbud til et andelsbevis. Formanden tager det med på HB 
møde næste gang. 
 
Terrasse ved klubhus er nu udbedret. Tak til Rene for god indsats. 
 
 
Klubhus 
 
Der er foretaget reparation af vandledning på bro efter henvendelse fra vandværk om registret 
merforbrug. Dette er nu udbedret. 
 
Der er udskiftet 3 toiletter i klubhuset efter længere tids defekt. (Der er ligeledes udskiftet toilet 
ovre i jolleafdelingen) 
 
 
5. Sager til behandling 
 
A:  
Overdragelse af værktøj til HB 
Situationen blev drøftet med de praktiske forhold for og imod. Det blev besluttet at vi lader det 
blive hvor det er og appellerer til medlemmerne om at returnere værktøj, støvsuger m.m. på 
deres plads i værkstedet straks efter brug. 
 
B: 
Generalforsamling 2020 

• Afholdes som fastsat søndag den 15. november kl. 10.00 i klubhuset. 

• Der bliver på grund af Covid-19 ikke serveret mad ved årets generalforsamling, men kun 
forfriskning. 

• Indkaldelse udsendes primo uge 43 pr. mail til medlemmerne og ved opslag på hjemmeside 
og klubhus. 

• Torben udarbejder indkaldelsen og Gert sørger for udsendelse og opslag 

• Bestyrelsesmøde afholdes igen den 29. oktober for færdiggørelse af budget og beretning 
samt øvrige dokumenter til offentliggørelse. 

• Jesper Bolin udtræder af bestyrelsen på grund arbejde og studier, men tager gerne en tur 
mere om 3-4 år. 

 
 
6. Sager til hovedbestyrelse. 
 
Rene tager sagen med de 4 jollepladser op på næste HB møde 
 
 
7. Eventuelt. 
 
Intet at bemærke 
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Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 18.00 
 
 
 
Kommende møder 
 
   

Dato Dag Tid Emne 

29. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

15. november Søndag 10.00 – 14.00 Generalforsamling 

3. december Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

    

 
 
 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Torben Johansen 
 


