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Hjertestarteren har desværre været i brug og vi har mistet et medlem. Kristian Larsen (medlem 
1582) 62 år. Vi skal se om vi kan finde penge til en ny og evt. blive værge for en via tryg fonden, da
en hjerte starter koster ca. 15000,-, som er en betydelig omkostning.

Økonomi er i store træk ok. Vi ændrer tidspunkt for opkrævning af medlemskab til 1. februar fra 1 
marts.

Vi prioriterer at kajakhuset færdiggøres i efteråret, da vi tidligere har indkøbt materialer til dette. 
Øvrige opgaver på havnen udsættes til efter nytår.

Vi skal ha lavet en årstalssten igen, som kan etableres ved flagspillet. Der foreslås en metalplade 
med skrift.

Vi har lidt penge på husbudget som kan bruges til at gøre lidt ved vores vest facade eller vinduer, 
husudvalget skal høres om hvad de gerne vil prioritere.

Vi indfører et gebyr for både der ligger på orlov i mere end 2 år. Gebyret bliver på 50% af 
sommer/vinterleje oveni den normale takst. Dette gøres for at give et incitament til blive aktiv igen 
eller til at sælge båden.

Der er fremlagt et forslag om at vi skal indføre bimålere til eldrevne både. Dette bakker vi op og 
skal ha lavet et oplæg til det.

Der er fremlagt et forslag om at der skal afgift på opbevaring af stativ i sommerperioden. Dette kan 
der ikke bakkes op om, da man allerede betaler for dette i sin havneplads takst og det vil medføre et 
ekstra lag af administration. 

Der er fremlagt et forslag om takst for opbevaring af bådtrailer til båd på havneplads. Det kan vi 
ikke bakke op om, da et stativ gerne må være på hjul og dermed også godt kan være en trailer med 
stativ på.

Der er fremlagt forslag om at man skal betale for årlig fornyelse for at stå på venteliste, hvis man 
ikke har svaj- , låne- eller sæsonplads. En person der står på venteliste betaler allerede et 
medlemskab hvert år (ca. 950,-) for at være på venteliste, det mener vi er en god indtægt for at 
vedligeholde denne liste. Hvis man laver et årligt gebyr for at stå på listen, vil mange undlade at 
komme på listen indtil deres medlems anciennitet er ”god” nok til at få en plads og dermed vil det 
blive ”usynligt” for klubben hvem der ønsker plads.


