
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 06-09-2017 

 

Mødedato: 4  september 2017 kl. 19.00 
 

Sted:                                 Kanalhavnens klubhus 
 
Deltager:      Tilstede.:  Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Leif Petersen, Stefan Jensen,  

Torben Johansen og Suppleant Niels Erik Sørensen           
                                           

                     Fraværende:   Jan Petersen, Ole Lejre 
                                                                                        

Dagsorden:  
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

5. Sager til behandling 

6. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni 2017 er tidligere blevet godkendt. 
 
 

2. Nyt fra formanden 
 
Formanden meddelte at der er problemer med booking på hjemmesiden af klubhus og generelt 
udfordringer med hjemmesiden, hvilket søges løst af HB 
 
Derudover almen orientering fra hovedbestyrelsesmøde, som kan ses i referat fra HB 
 
Fjordens dag 15. maj 2018 kl. 10.00 – 15.00 med alle ”vand relaterede” foreninger afholdes bl.a. 
i Kanalhavnens klubhus 
 
 

4. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren fremlagde resultat pr.3. september 2017 
 
Regnskabet udviser pr. 3/9-2017 følgende: 
   

  Budget 2016/17 Realiseret 3/9-2017 Forventet 30/9-2017 

Indtægter 178.000 168.993 169.915 

Udgifter 137.800 76.173 89.222 

Projekter GF forslag 42.000 19.019 19.019 

Resultat -1.800 73.800 61.675 

 
Forventet resultat 30/9 er p.t. ikke endeligt retvisende, da det er et fremskrevet resultat. 
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Der er i denne sæson kommet 5.484 kr. ind på gæstepladser. 
 

 

5. Nyt fra ansvarsområder 
 

Havn og areal 
 
Der er indkøbt ny trillebør 
 
Nye hjul til bagagevogn købt og monteret 
 
Vi har fået overdraget en mindre mastevogn af et medlem (tak for det) 
 
Der vil i nær fremtid blive indkaldt til en opgave med udbedring af vores is sikring. 
 
Vi har p.t. 20 ledige pladser i havnen  
 
Bestyrelsen drøftede regler og administration af generalforsamlingsbeslutningen om at tillade 
vinter plads i havnen. Vores konklusion var følgende: 
 

 Være medlem af NSK 

 Være andelshaver i NSK 

 Have forsikringsbevis dækkende ansvar og kasko 

 Pris: 3.200 + moms for en vintersæson 

 El-måler bliver udleveret af Kanalhavnen – depositum 1000 kr. 

 Båden må ikke anvendes til beboelse i perioden 
 
Pladsmand og kasserer udarbejder en vejledning for området til godkendelse i HB.. 
 
Miljøgodkendelse af havnen skal være færdig den 24. september 2017 – sekretær udarbejder og 
sender til godkendelse hos øvrige 
 

 

Klubhus 
 
Der er indkøbt nyt køleskab til køkken, da det gamle var defekt. 
 
Installation af trådløst netværk er ikke muligt, da vores telefonledning til klubhuset ikke er 
tidssvarende og mangler kapacitet til at supportere den nødvendige teknik. Sagen er indtil videre 
sat i bero 
 
 

6. Sager til behandling 
 
Ingen sager behandlet under emnet 
 

 

7. Eventuelt. 
 
Ingen sager behandlet under emnet 
 
 

 



  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 3 
Dato: 06-09-2017 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 2. oktober 2017 kl. 18.00 
 
Bemærk! Tidspunkt er flyttet fra 19.00 til kl. 18.00 

 

 

Kommende møder 
   

Dato Dag Tid Emne 

    

2. oktober 

 

Mandag 18.00 – 21.00 Bestyrelsesmøde 

13. november Mandag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

16. november Torsdag 19.00 – 22.00 Generalforsamling 

 
 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Torben Johansen 
 


