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11. januar 2017
Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2017
Mødet afholdt i Bådklubben Molen
Til stede: Tina Basse, Hans Munkstrøm, Jan Petersen, Philip Reitzel og
Jørgen Spang Poulsen
Ad 1. Enighed om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling torsdag 16. februar kl.18.30 i
Motorbådsklubben West.
Indkaldelse udsendes i overensstemmelse med vedtægterne
Ad 2. Fastsættelse af bestyrelsesmøder:
Tirsdag 14. februar kl. 17.00 i Troldanden, Hvidovre Havn
Tirsdag 14. marts kl. 17.00 i Molen
Tirsdag 11. april kl.17.00 i Kalvebod Bådelaug
Ad 3. Økonomi. Intet til punktet
Ad 4. Der er pr. 6/1 udsendt invitationer til slusevagtsfrokosten
Ad 5. Arbejdet med at udarbejde et slusevagtsskema for den kommende sæson er ved at være
færdigt. Åbningstiderne er fastsat således:
Hverdage kl. 9.00-10.00 og kl. 17.00-18.00
Lørdage kl. 8.00-10.00 og kl. 16.00-18.00
Søndage kl. 8.00-10.00 og kl. 16.00-18.00
Slusen åbner sæsonen 12. april
Der afholdes introduktions og genopfriskning i betjening af slusen lørdag8. april kl.11
Vi mødes ved slusen. Sydhavnsklubberne byder på en øl eller vand
Ad 6. Den årlige fiske tur fra egen båd afholdes lørdag 9. september.
Vi mødes i West kl. 8.00 til skippermøde, morgenmad og en øjenåbner
Ad 7. Vi har besluttet at deltage i Kulturhavn 2017, som afholdes 25.-27. august. Indtil videre har vi
nogle ideer, som vi vil arbejde videre med: Sømandsmusik/-sang, planche-udstilling, orientering og
besøg i maskinhuset og slusehuset, pølsevogn og/eller grilarrangement og drikkevarer. Der skal
søges frivillige i klubberne.
Vi har derfor besluttet at deltage i Kulturhavn 2017 infomøde18/1
Ad 8. Vi kontakter Sune fra West m.h.p. at etablere en sommerfest/havnefest
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Ad 9. Enighed om at holde igen før vi evt. udsender nyt spørgeskema. Der skal laves lidt
analysearbejde omkring brugbarheden af det udsendte spørgeskema, da der jo kun indløb tre svar.

Ad 10. Vedr. Syds udmeldelse giver den stof til eftertanke, men da ingen fra Syds bestyrelse har
ønsket at argumentere for udmeldelsen eller overhovedet reagere på henvendelser fra os, er det nok
ikke Syd vi skal bruge alt for meget energi på.
Ad 11. På baggrund af den netop overståede højvandssituation diskurede, vi hvad vi kunne have
gjort, men først og fremmest gjorde vi jo ikke noget!
Der forligger en beredskabsplan(som vi ikke ret mange er bekendt med)men som vi bør se på
ligesom der jo også foreligger en rapport fra 2014 ”Risikostyrringsplan for Køge Bugt Kalvebo
derne”
Ad 12. Intet til Evt.

Referent: Jørgen
14/1 2017
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