REFERAT
Emne:

Bestyrelsesmøde

Dato:

Mandag 10. april 2017 kl. 1700-1845

Sted:

Mødelokalet i Godthåb Bådeforening

Deltagere:

Ujarak Kreutzmann (Formand)
Rudolf Heilmann (Næstformand)
Lars Erik Bengtsson (Kasserer)
Hans Peter Poulsen (Sekretær)
Johanne L. Knudsen (Bestyrelsesmedlem)
Hans Bjerregaard (1. suppleant)
Peter Grønvold (2. suppleant)

Øvrige deltagere:

Poul Krohn (Havnemester)
Paula Krohn (Ekstern konsulent)

Afbud:

Knud Petersen (Bestyrelsesmedlem)
Michael Gundel (Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden:
1. Dagsorden
2. Formanden
3. Godkendelse af referat
4. Post
5. Havnemester
6. Økonomi
7. Hjemmeside
8. Evt.
9. Næste møde

Referat (grøn skrift)
1. Dagsorden
 Nøglesystemet til portene.
 Standerhejsning.
 Facebook.
2. Formanden


Det nye nøglesystem bliver først aktiveret til næste sæson (2018), da det ikke har været
muligt, at sætte det op inden den kommende sæson. Materialerne er købt og er som sådan
klar, men det skyndes desværre ikke muligt at få software-delen samt den efterfølgende
overflytning af data fra det gamle til det nye system klar inden sæsonstart.



E-mailen gbaad@greennet.gl bliver ændret, da greennet.gl lukkes ned. Ny e-mail vil
efterfølgende blive opdateret relevante steder.

3. Godkendelse af referat


Iab

4. Post


Iab

5. Havnemester


Hjertestarter er modtaget og montering af tilhørende skab, vil være afsluttet inden
sæsonstart.



Isbrydningen starter i påskedagene afhængigt af vejr, vind og tidevandsforholdene. Det
vurderes at der vil gå ca. 14 dage inden de første broer er i (slut april). Broerne N, O, P
bliver de første broer der lægges ud.

6. Økonomi


Iab

7. Hjemmesiden


Referater fra bestyrelsesmøderne blive nu publiceres på hjemmesiden.



Facebook-siden kommer op at køre og forventes aktiveret i uge 16. Der eksisterer allerede

8. Evt.

en Facebook-side, men det har ikke været muligt at finde frem til administratoren. Siden er
blevet anmeldt og vil blive lukket ned.
9. Næste møde


Bestyrelsesmøderne fortsætter ikke som hidtil 1. torsdag i måneden, men ændres af
praktiske årsager til 1. mandag i måneden.



Næste møde onsdag 19. april.

