Referat
bestyrelsesmøde
i Bådelaug Havnestad
onsdag 17.sep kl. 20.15 på bådplads 7
!!
!!

Tilstede:
John Friis Poulsen, Christian Ferraro, Adam Jacoby og Bo Schriver

!!

1) Godkendelse af referater fra de to seneste bestyrelsesmøder.
Referater af bestyrelsesmøderne 14.august og 30.juli blev godkendt.

!!

2) Salget af pladser/ventelisten - samt en eventuel justering af
ventelisteregler.
Bo orienterede om, at vi har fået afsat fire pladser på det seneste:
Pladserne 29, 25, 31 og 37. Plads 15 er også til salg, men der er blevet
takket nej fra mange på ventelisten. Lige nu er plads 15 i udbud hos to,
hvoraf den ene kun kan nåes via en talebesked til en mobil.
Den anden har vist interesse, men har frist til den 24.september.

!!

3) Vores tre sager - plads x, plads y og plads z.
John orienterede om de tre sager - og Bo supplerede.
A) Sagen vedrørende plads x blev forligt 26.august august.
B) Sagen om plads y landes ligeledes blødt. Bådpladsejer har fortsat
problemer med at få repareret sin båd, så er der enighed om i
bestyrelsen, at pladsejer får en absolut frist til at have sin båd på
bådpladsen den 1.juni 2015 - præcis samme som plads 11. Bo sørger for
at kommunikere, og indgå den klare aftale med bådpladsejeren.
C) Eksklusionssagen for pladsejer på nr. z står ved magt.
Pladsejer overskred tre gange den frist, som bestyrelsen og administrator
satte op for dokumentation – og senest har en udstrakt hånd fra
bestyrelsen om at lade ham fremlægge sin sag på et møde ikke givet
resultat, idet han ikke har besvaret Bos mail om at finde en mødedato.
Formanden sørger nu for – via administrator – at bådpladsejer får besked
om, at bådpladsen sælges - og båden skal fjernes straks.

!!

!

4) Verifikationsprocessen.
Der mangler fortsat at komme oplysninger fra ganske få, og en gennemgang
af plads for plads, som Bo stod for, viser at flere f.eks. mangler at oplyse
vedrørende brandslukker om bord. Bo rykker hver enkelt – men regner med
assistance fra de andre bestyrelsesmedlemmer.

!

5) Sommeren i lauget – skal skiltningen ændres?
Bestyrelsen er forholdsvis tilfreds med sommerens forløb, hvad angår
den uorden, som vi normalt oplever. Hen over sommeren er der folk, som
åbenbart skal have mundtligt at vide, at de burde kunne læse reglerne.
Christian sørger for at skaffe to røde “optaget-skilte”, som kan opsættes
ved plads 1, samt et skilt, der viser at der er forbud mod grillning ved/på
bådelaugets terrasseplatform.

!

6) En snak om eventuelle vedtægtsændringer – hvordan vil
vi arbejde hermed?
Bo sørger for at oplæg – og det er meningen, at vi i god til inden
generalforsamlingen vil arbejde med emnet.

!

7) Sondering efter ny administrator.
Formanden søger for at fremsende bestyrelsen den kontrakt, der var
oprindeligt blev indgået med CEJ. Derefter vil han samarbejde med Rasmus
Sørensen og Bo sørge for at få en kort beskrivelse udformet, som kan danne
baggerund for at andre administrationsselskaber kan give os et tilbud.
Bor forslog, at vi inden vi spørger nogen administrationselskaber,
udsender en forespørgsel til alle bådelaugsmedemmer og hører om
nogen kan anbefale et specifikt administrationsselskab.

!

8) Julefrokostdato
Bestyrelsen holder også i år en julefrokost.

!

9) Eventuelt
Underskrivelse af bankpapirer til administrator.

!
!
!
!

Bo Schriver,
referent,
18.september 2014

