
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 01-09-2021 

 

Mødedato:    1. september 2021 kl. 18.00 
 
Sted:                                 Kanalhavnen 
 
Deltager:      Tilstede.:   Rene Nielsen, Gert Christoffersen, Kenneth Lauridsen,  

Lesley Kyndby, Jesper Bolin og Torben Johansen 
                                           

                     Fraværende:   Ronni Dahl 
                                                                                        
Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

• Status på Klubhus 

5. Sager til behandling 

a) Rengøring i klubhus 

b) Valg af bestyrelse til generalforsamlingen 

6. Eventuelt 
 
1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2021 er tidligere blevet godkendt. 
 
 
2. Nyt fra formanden 
 
Formanden informerede fra HB møde og meddelte at Torben Søndergaard fratræder som 
formand for NSK til januar 2022. 
 
 
3. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren gennemgik regnskab pr. 30/8-2021 og kunne meddele at alt var bogført og der den 
sidste måned vil være mindre reguleringer som tilbagebetaling til fritstillede pladser og diverse 
udgifter som anslået i estimat 
 
Regnskabet udviser pr. 30/8-2021 følgende: 

  Budget 2020/21 Realiseret 30/8-2021 Forventet 30/9-2021 

Indtægter 215.750 244.686 230.000 

Udgifter 155.806 185.666 190.000 

Hensættelse uddybning 50.000 50.000 50.000 

Resultat 9.944 9.020 -10.000 
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4. Nyt fra ansvarsområder 
 
Havn og areal 
 
Kassereren rykker leverandør som skal udføre opgaven med grønalger på broerne og klubhus. 
 
Regning på 2.400 for fejlsøgning efter færdiggørelse af installation, mener vi ikke er rimelig. René 
er i kontakt med leverandøren. 
 
 
Klubhus 
 
Komfur fungerer nu igen 
 
Dåsestativ på affaldsplads skal vi selv tømme 
 
Førstesalen på masteskur er nu ryddet op og alt uautoriseret er fjernet. Der mangler rengøring i 
værksted. 
 
Den 2. oktober holder Dansk Sejlunion aktivitet i klubhus og på vand. Klubhus er derfor 
reserveret fra 10.00 til 17.00. 
 
Klubhus er udlejet den 20. november 2021.  
 
Der har været opsat seddel på vores opvaskemaskine om at denne kun måtte bruges af 
medlemmer og ved udlejning af klubhus. Dette er ukendt af bestyrelsen og seddel er fjernet. 
 
 
5. Sager til behandling 
 
a): Rengøring af klubhus 
Lesley og Kenneth tager sig en hovedrengøring med afkalkning og affedtning på toilet. 
 
b): Valg af bestyrelse til generalforsamling 
Gert Christoffersen meddeler at han stopper som kasserer og bestyrelsesmedlem. 
Torben Johansen meddelte ligeledes at han stopper i bestyrelsen til næste generalforsamling 
René Nielsen meddelte ligeledes at han stopper som formand til generalforsamlingen. 
Jesper Bolin har ligeledes ønsket at stoppe på grund af tidsnød. 
 
På baggrund af den markante udmelding fra 4 af 7 bestyrelsesmedlemmer besluttede 
bestyrelsen at gå i tænkeboks og der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 13. 
september kl. 15.30 med det ene punkt på dagsordenen at sikre sammensætning af ny 
bestyrelse eller forslag hertil. 
 
6. Eventuelt. 
 
Ingen sager behandlet. 
 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 13. september 2021 kl. 16.30 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde: Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.00  
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Kommende møder 
   

Dato Dag Tid Emne 

13. september Mandag 15.30 – 17.00 Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

14. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

28. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

14. november Søndag 10.00 – 14.00 Generalforsamling 

2. december Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

    

 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Torben Johansen 
 


