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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2020, kl. 17.00 i klubhuset  
 
Deltagere: 
Kirsten Pugholm (KP) - formand 
Erik Nymann (ENY) - næstformand  
Kristian Brøns Nielsen (KBN)  
Allan Handberg (AH) 
Gerda Pedersen (GP) - kasserer 
Mary-Ann Christiansen (MAC) - sekretær 
Suppleanter: 
Rene Fjellerup (RF) 
Ole Lauritsen (OL) 
 
    
 
Referat:  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. oktober 2020 
Beslutning: Godkendt. 

 
3. Charlotte Lynge kom og fortalte om hjemmesiden samt fremlagde et flot oplæg til ansøgninger 

ifm. det kommende jubilæum.  
Hjemmesiden: Charlotte er fremtidig webmaster og vil i den kommende tid komme med 
forslag til forenkling af hjemmesiden.  
Sponsorater:  
Charlotte fremlagde muligheder.  
Relevante puljer er Landsbypuljen og RENT LIV-puljen. 
Charlotte laver skabelon til ansøgning. Der skal ansøges hos ca. 100 firmaer/butikker/mv. Der 
skal følges op pr. telefon hvor vi ansøger. 
Beslutning: Der nedsættes et PR-udvalg i løbet vinteren. (KP) 

  
Tak til Charlotte for et flot arbejde og hendes indsats.  

 
 

4. Meddelelser fra formanden  
- Kloakringen udenfor cafeen bliver udskiftet for imødegå lugtgener.   
- Offentlig herretoilet – der opsættes to urinaler. Tilskuddet fra kommunen ændres fra 

15.000 kr til 30.000 årligt de næste 3 år til vedligehold og rengøring.  
 

5. Økonomi 
Regnskabet ser særdeles godt ud i 2020. Alle mulige bådpladser er besat.  
10.000 kr mindre i tilskud fra Skive Kommune i 2020. Disse penge er efterfølgende tilsendt 
havnen. 
Takstblad for 2021 gennemgået og er vedtaget uden ændringer.  
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6. Cafeen: 

- Der er ansat ny forpagter, ansat er Lars Frandsen. 
- Indkøb af nyt komfur. Der skal undersøges priser, og krav til gaskomfur. 

Beslutning: Allan og Kristian undersøger muligheder og krav.  
 

7. Tømmetank til holdingtanke – der er ansøgt ved Landsbypuljen v/ Skive Kommune. Vi afventer 
afgørelse.  
 

8. Eventuelt 
 
- Behov for flere bådstativer, vi har for nuværende 109 stativer.  

Beslutning: Der bestilles 5 stativer og tilbehør (Allan) 
 

- Der er endnu ikke modtaget tilskud til de to shelters.  
Beslutning: Kristian følger op. 
 

- Mus i køkkenet. 
Beslutning: Rene og Erik undersøger om der er mus og udbedrer. 
 

 
9. Næste møde: 3. december 2020 kl 17.00. 

 
 

Afbud bedes meddelt til formanden  
 
 
MVH  
 
Mary-Ann Steenbryggen Christiansen 


