
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 13-09-2018 

 

Mødedato:  13. august 2018 kl. 18.00 
 

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

Torben Johansen, Jesper Bolin, Gert Christoffersen. 
                                                   

                     Fraværende:   Stefan Jensen.  
                                                                                        

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 14. juni 2018 er tidligere blevet godkendt pr. mail. 
 
 

2. Nyt fra formanden 
 
Formanden orienterede fra HB møde. Der henvises til HB-referat. 
 
Standernedtagning 28. oktober 2018 kl. 14.00 i Kanalhavnen. 
 
 

3. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren fremlagde resultat pr.13. september 2018  
 
Regnskabet udviser pr. 13/9-2018 følgende: 
   

  Budget 2017/18 Realiseret 13/6-2018 Forventet 30/9-2018 

Indtægter 169.600 187.200 187.418 

Udgifter 120.300 95.297 114.432 

Projekter GF-forslag 80.000 26.730 26.730 

Resultat -30.700 65.213 46.256 

 
 
Jubilæumsfesten kostede 6.387 kr. med 75 deltagere – bestyrelsen opfattede det som en succes 
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4. Nyt fra ansvarsområder 
 

Havn og areal 
 
Bådebro nærmest klubhus er udbedret og bro mod vest udbedres i uge 38 – 2018  
 
Der indkaldes til oprydning og is sikring den første lørdag efter den 15. november 2018 
 

Klubhus 
 
Gert har gennemgået alle master i masteskur og sat sedler på ukendte om at disse skal kontakt 
for afklaring af ejerskab. Gert foreslår at hovedkasserer udsender information til alle 
andelshavere vedrørende oprydning og master uden navn i masteskur i Kanalhavnen. Gert 
kontakter hovedkasserer. Vi skal nu have ryddet helt op i alle gamle master og udstyr, hvor 
ejerne ikke eksisterer mere eller har medlemskab i NSK. 
 
Vores varmepumpe kører igen. 
 
Jesper har undersøgt mulighederne for optimal løsning for WIFI i havnen. Vi ligger på den 
yderste ledning og vi kan ikke få et anstændigt signal til at dække havnen. Det er derfor ikke 
teknisk muligt at lave en acceptabel løsning. Bestyrelsen besluttede at sætte projektet i bero.  
 
Problem med pumpe til spildevand ifølge Leif. Poul-Erik tjekker med elektriker. 
  

5. Sager til behandling 
 
Formanden fremlagde tilbud fra Schrøder Cykler på samme model som Københavns bycykler. Vi 
kan købe disse for 1.500. kr. /stk.  Yderhavn og inderhavn overvejer at købe en antal cykler. 
Bestyrelsen i Kanalhavnen besluttede at købe 4 cykler med det samme, så de er klar til næste 
sæson. René håndterer sagen 
 

 

6. Eventuelt. 
 
Bestyrelsen ændrede næste møde fra den 18. oktober til den 8 oktober med det primære punkt 
på dagsordenen, at planlægge generalforsamling. Poul-Erik udarbejder første budgetoplæg til 
dette møde 
 

Kommende møder 
   

Dato Dag Tid Emne 

13. september Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

8. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

1. november Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

15. november Torsdag 19.00 – 22.00 Generalforsamling 

6. december Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

 
Således oplevet af sekretæren / Torben Johansen 


