
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 30-10-2020 

 

Mødedato:    29. 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 15. oktober 2020 er tidligere blevet godkendt. 
 
 
2. Nyt fra formanden 
 
HB har godkendt omlægning af 2 pladser til jollepladser jf. referat af bestyrelsesmøde den 15. 
oktober 2020.  
 
Pladsmand bekræfter herefter at Kanalhavnen har 72 andels pladser som alle er solgt. 
 
 
3. Økonomisk status fra kassereren 
 
Intet nyt fra kassereren siden aflæggelse af regnskab på bestyrelsesmødet den 15. oktober 2020. 
Derfor ingen nye tal 
 
Kassereren fremlagde revideret forslag til budget som blev godkendt af den samlede bestyrelse 
 
4. Nyt fra ansvarsområder 
 
Havn og areal 
 
7 medlemmer ønsker at have deres båd i havnen over vinteren. Kassereren skriver til alle og 
orienterer om regler i forhold hertil og arrangerer det praktiske. 
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Klubhus 
 
Rene foreslår at vi nedlægger Sildepigernes skab i fælleslokale og flytter det til 
bestyrelseslokalet. Grunden er at låsen jævnligt er brudt. Der er enighed om beslutningen 
 
 
5. Sager til behandling 
 
A:  
Bestyrelsens samarbejdsform 
Bestyrelsen drøftede samarbejdsform og mulige indsatser for at undgå misforståelser og 
fortolkninger af, hvad der er besluttet og hvem der gør hvad. Resultatet blev at der holdes fokus 
på: 

• Respekt for andres ansvarsområde 

• Synspunkter og konklusioner foretages på bestyrelsesmøder 

• Der skal debatteres i en ordentlig tone uanset forskellige holdninger 
 
B: 
Generalforsamling 2020 

• Afholdes som fastsat søndag den 15. november kl. 10.00 i klubhuset under Covid-19 
restriktioner 

• Klubhuset er målt op og på baggrund af Covid-19 regler må vi være 52 personer i lokalet ved 
stoleopsætning i samme retning. 

• Vi laver tilmelding til generalforsamlingen og bliver vi flere end 52 vil vi udsætte /flytte 
generalforsamlingen. 

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

• Vi afventer indkomne forslag senest søndag den 1. november 2020. Herefter sammensætter 
sekretæren de nødvendige dokumenter til udsendelse, opslag på hjemmeside samt 
fremlæggelse i klubhus. Kassereren sørger for udsendelse. 

• Bestyrelsen sikrer opstilling i lokalet inden søndag den 15. november 2020  
 
 
 
6. Sager til hovedbestyrelse. 
 
Intet nyt 
 
 
7. Eventuelt. 
 
Kassereren bragte emnet om IT-forsikring op vedrørende ekstern IT-kriminalitet på vores 
kasserer. Det burde være en forsikring som samlet burde laves for hele klubben  
 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 3. december 2020 kl. 18.00 (Konstituering) 
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Kommende møder 
 
   

Dato Dag Tid Emne 

15. november Søndag 10.00 – 14.00 Generalforsamling 

3. december Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

    

 
 
 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Torben Johansen 
 


