
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 16-04-2020 

 

Mødedato:    18. april 2020 kl. 10.00 
 
Sted:                                 Kanalhavnens klubhus - på terrassen 
 
 
Deltager:      Tilstede.:  Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Gert Christoffersen, Jesper Bolin 
    Leif Petersen og Torben Johansen 

                                           
                     Fraværende:   Ronni Dahl,    
                                                                                        
Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

5. Sager til behandling 

6. Sager til hovedbestyrelse 

7. Eventuelt 
 
1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 20. februar 2020 er tidligere blevet godkendt. 
 
 
2. Nyt fra formanden 
 
René orienterede om Coronasituationen, hvilket har medført at klubhuset har været lukket siden 
den 25. marts 2020. Dog har toilettet i gavlen været åben af hensyn til beddingspladsen – en 
beslutning Rene havde truffet ud fra pragmatiske årsager og for at undgå besørgelse på 
beddingspladsen. 
 
Beslutningsprocessen blev rejst af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, ud fra at der var kommet en 
Hovedbestyrelsesbeslutning, som enstemmigt havde besluttet at lukke alle klubhuse inkl. 
toiletter. 
Bestyrelsen drøftede beslutningens relevans samt hvem der havde informeret hvem og hvornår. 
Bestyrelsen var dog enige om, at det var det principielle i, at Hovedbestyrelsens beslutning ikke 
var efterkommet, der var vigtig i denne sag. 
 
 
Der blev derfor enstemmigt besluttet følgende: 

1. Hovedbestyrelsens beslutninger skal efterkommes uanset egne divergerende opfattelser 
2. Afdelingsformanden pålægges at inddrage hele bestyrelsen i beslutninger, hvis der på 

nogen måde er uoverensstemmelse mellem HB-beslutninger eller andre beslutninger i 
NSK, som konflikter med en given beslutning eller aktivitet. 

3. Den samlede Kanalhavnsbestyrelse beklager overfor Hovedbestyrelsen, at 
Hovedbestyrelsens beslutninger ikke er efterlevet i denne sag.   
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René orienterede om daglig rengøring siden den 28. april, samt vi skal komme med forslag til 
fordeling af omkostninger for rengøring. 
 
Da vi efterhånden har fået afskaffet alle udligningsordninger, besluttede bestyrelsen at 
Kanalhavnen afholder omkostningen foreløbig frem til den 10. maj 2020, da vi forventer at 
kravene bliver lempet herefter. Hvis vi skal fortsætte efter 10. maj 2020, vil vi på 
bestyrelsesmødet den 14. maj komme med et forslag gældende fra 10. maj 2020.   
 
3. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren fremlagde resultat pr. 14. april 2020 
 
Regnskabet udviser pr. 14/4-2020 følgende: 
   

  Budget 19/20 Realiseret 20/2-2020 Forventet 30/9-2020 

Indtægter 199.000 191.050 199.290 

Udgifter 208.600 72.673 186.623 

Projekter GF forslag 0  0 

Resultat -9.600 118.376 12.667 

 
De tidligere problemer med vores alarm på kloak som skal advisere om tømning, ser ud til at 
fungerer nu 
 
Kassereren foreslog flytning af 250.000 kr. til anden bank af hensyn til sikkerhed ved bankkrak. 
Et væsentlig flertal i bestyrelse var imod dette forslag, da omkostningerne langt oversteg den 
risiko bestyrelsen så for et bankkrak. 
 
4. Nyt fra ansvarsområder 
 
Havn og areal 
 
Der er p.t. 7 ledige pladser og 2 gæste pladser som er udlejet tidsbegrænset. 
 
Vi har udenlandske medlemmer, som ikke kan komme ind i landet, men vi søsætter bådene efter 
aftale med ejer  
 
Vandet på broen ved klubhuset har været lukket, da der var brud på rørinstallationen. Desværre 
er der medlemmer som egenhændigt har åbnet for vandet på broen, så vi har haft fuldt vandspild 
et par døgn. 
 
Skaden er udbedret og alt fungerer, men vi henstiller til medlemmerne om ikke at foretage åbning 
af installationer, men at rette henvendelse til vores pladsmand, såfremt noget ikke fungerer. 
 
Havnen er meldt klar til brug 
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Klubhus 
 
Opdatering af vores oplysningsskilte inkl. pris for havnepenge kommer op i dag den 18/4 
 
Vores tidligere beslutning om at bone vores gulv i klubhuset, så det bliver pænere, er sat i bero, 
da pris ikke står i forhold til resultat. 
 
Dør på førstesal og terrasse brædder udføres snarest muligt. 
 
 
5. Sager til behandling 
 
A: Ingen sager behandlet ud over det faste i referatet 
 
 
6. Sager til hovedbestyrelse. 
 
Der henvises til bestyrelsens beslutning under pkt. 2 
 
7. Eventuelt. 
 
Ingen sager behandlet under emnet 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 14. maj 2020 kl. 18.00 
 
 
Kommende møder 
 
   

Dato Dag Tid Emne 

14. maj Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

16. juni Tirsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

10. september Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

16. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

30. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

15. november Søndag 10.00 – 14.00 Generalforsamling 

3. december Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

    

 
 
 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Torben Johansen 
 


