
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Kenneth Lauridsen / S 

Side: 1 
Dato: 10-13-2022 

 

 
Mødedato:   Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 18.00 – 20.30 
 

Sted:   Kanalhavnen 
 

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

Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

   Er godkendt inden mødet. 

2. Nyt fra formanden 

   Ingen bemærkninger. 

3. Økonomisk status fra kassereren 

   Budget for 2022/2023 tilsendt før mødet og gennemgået. 

         Der er spørgsmål til minusrenter og om etablering af en platform er indsat under  

         vedligehold. 

4. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

                     Ingen bemærkninger. 

• Status på klubhus 

                     Ingen bemærkninger 

5. Sager til behandling: 

 

Generalforsamling 2022 – planlægning 

• Godkendelse af indkaldelse 

      Godkendt med få rettelser og udsendes inden d. 16. oktober 2022 

• Bestyrelsens beretning 

                     Er blevet godkendt af alle deltagende. 

• Bestyrelsens forslag 

      Der skal formuleres et forslag fra bestyrelsen angående ny platform. (Ronni) 

• Opgaver og tidsplan 

      Er blevet gennemgået. 

• GF, budget, dirigent, ophængning, udsendelse.  

      Uge 41 inden d. 16. okt. 
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• Dybdemåling i havnebassinet og spørgsmål om uddybning. Status 

      Der er lavet en måling i havnebassinet medio 2022, der ophænges en tegning i  

      gangen ved klubhuset. (Gert) 

• Betalingsløsning Harba. Status 

      Vi bibeholder den nuværende løsning, da kontakten til Harba har været for ustabil. 

• Andelsbeviser. Status 

      Pågående opgave, hvor der sendes en mail til hovedkasserer. (Ronni) 

• Platform ved broer. Tilbud Status 

      Pågående opgave. (Gert) 

• Vaskesøjle på herretoilettet. Status 

      Pris på opgaven estimeres af (Peter). Der regnes med adgang fra gangarealet, når  

      døren bliver fjernet. 

• Ur i klubhus. Status 

      Pågående (Lesley) 

• Årshjul 

                     Der laves et pænt århjul ud fra det gennemgåede materiale. (Søren) 
 

6. Eventuelt 

         Ingen bemærkninger 
 
 

Næste møde er planlagt til torsdag d. 3/11 2022 kl. 18.00 
 

Generalforsamling 13/11 efterfulgt af konstituerings møde. 
 


