Bestyrelsmøde afholdt den 22 oktober 2009 i klublokalet.

Til stede: Anna Grethe, Jacob, Per, Erik, Thorvald, Alex og Jan
Fraværende : Bendt

Dagsorden blev gennemgået.
1. AW indkalder til storudvalgsmøde
2. Ramslag. Per har de gode ideer til at forbedre stabiliteten af flåden. Det skal han bare gå
videre med.
a. Der skal nye pæle. Jan vil godt stå for fældningen. Med hjælp fra Poul Erik bliver
pælene også slæbt ud. Der skal bruges 2x25 pæle til rende og havn!
b. Ramslaget er tæt.
c. Kan vi bruge tønderne fra det gamle ramslag til en flåde?
3. Der er udtrykt ønske om en tilbygning som kan anvendes til ”pulterkammer” cykelskur mv..
Tanken er at det bliver i form af en tilbygning i forlængelse af klubhuset. Altså med høj
rejsning.
4. Under evt. blev der omdelt en liste over både på land som ikke har været rørt i 2 år. Aw
skriver et brev til ejerne.
a. Der er indkøbt porcelæn til 60 personer. Det har medført en del rod – simpelt hen
fordi brugerne ikke rydder op. Skal vi indføre depositum?
b. Kajakklubben mener at molen skal stille gratis bad med varmt til rådighed for dens
medlemmer. KK betaler ikke noget kontingent til havnen. Vi mener, at det burde de,
de anvender de samme faciliteter som vi andre - som betaler.
c. Sejlklubben ønsker et PC-rum. Vi hverken vil eller kan stille vores gogedkontor til
rådighed.
d. Et bedre samarbejde mellem SK og Molen bør skabes. Evt ved at holde fælles
møder.
e. Skalleværket vil have ny havn. Så nu er der to der ønsker miljøgodkendelser – og så
bliver det dyrt for kommunen – så nu skal det til at koste penge også for de tjenester
der tidligere var ”on the house”.
f. Vdr. den fjernede KASA. Ejeren vil gerne have sit kontingent/indskud retur. Der er
ikke nogen del af kontingentet der vedrører pladsen på land – alle der er medlemmer
berettiget til plads på land.
g. Fogeden vil gerne have et fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmøderne. Det får
han så

AW
Jægerspris den 10. november 2009

