
 
Dragør 26. juni 2016 

 
Bestyrelsesmøde 05.6. 2016 

Tolderhuset kl. 10.00 
 
 

Tilstede: Hele bestyrelsen + aktivitetsudvalget. 
 

Dagsorden: 
 

1. Opfølgning af tidligere beslutninger. 
2. Evaluering af havnedagen og flakfort turen. 
3. Grillaften d.17.06 kl.? 
4. Planlægning af Sct. Hans. 
5. Næsten fælles sejllads 
6. Økonomi 
7. Evt. 
8.  

 
Opfølgning af tidligere beslutninger 
Ad.1. På generalforsamlingen besluttede vi at anskaffe en bærbar computer 
           og holde et fagblad. Geier sørger for en computer. IM bådkalecher 
           leverer bådnyt.  På bowling turen indførtes en vandre kegle hvorpå man vil indgravere 
           årets mester. Den ligger stadig hos Peter Rent Hus. Vi følger op på sagen. 
 
Evaluering af havnedagen og flakfort turen. 
Ad.2. Havnedagen gik rigtig godt på trods af, at fadølsanlægget ikke virkede.     
           Fremover skal alt prøves af et døgn i forvejen. Start på havnedagen 
           skal minimum rykkes en 1 time frem. Annonceringen var for dårlig, 
           mange lokale vidste ikke, at der var havnedag. 
           Som sædvanligt skinnede solen fra en skyfri himmel til vores årlige  
           tur til Flakfortet ca 40 deltog i denne dejlige begivenhed. 
            
Grillaften d.17.06 kl.? 
Ad. 3. Grillaftenen d. 17.06. bliver aflyst, da den ligger for tæt på Skt. Hans  
            Aktivitetsudvalget har ikke luft til mere lige nu. 
 
Planlægning af Sct. Hans. 
Ad.4.  Det blev vedtaget at vi rejser telt i haven d.10.6 kl. 9. Vi lejer borde/ 
            bænkesæt (Niels). Der fremstilles en grillbuffet med salat. Kokkene 
            (Skumse+kim+Thue) Pris 100 kr. Vi spiser kl. 19.00. Indkøb (Michael 
             Skumse+Thue+Niels ). Tilmelding og betaling til Inge-Birthe tlf. 
             31136180. Borddækning og afrydning aktivitetsudvalget. Bar (Bjarne) 
             Lukkevagt (Niels) 
 
Næsten fælles sejllads 
Ad.5.  Næste fælles sejllads d. 02.7. går til FREM. Michael undersøger om 
            vi kan få en god pris på en frokost. 
 
              
              



           
          

 Økonomi 
Ad.6 Henning og Peter vil i nærmeste fremtid sætte sig sammen og se på 
          et halvårsregnskab, men efter sigende har økonomien det godt. 
 
Evt. 
Ad. 7  Der er sendt en ansøgning til kommunen, om etablering af en 
          terrassedør ud til haven og opstilling af en 9 fodscontainer i det ene hjørne 
          af haven. 
          Skumse efterlyste bedre kommunikation ved kommende arrangementer, 
          Vi kan ikke bare tage hjælpere ind uden at spørge aktivitetsudvalget. 
           Det blev vedtaget at indføre et børnekontingent 0-12 år på 75 kr. 
 
 
Mødet sluttede kl. 12 i god ro og orden.  
 
Bestyrelsen 
             
 

 
 


