Referat af Bestyrelsesmøde d. 30-11-2015. Mødet startede kl.19.00.
Tilstede var hele bestyrelsen+ bestyreren af Cafe Lagunen Rebwar Bayazide.
Rebwar fortalte, at han var tilfreds med indtjeningen i 2015 trods det dårlige vejr.
Derudover blev der diskuteret åbningstider for 2016.
Den dårlige internetdækning på havnen.
Menukort for den nye sæson.
Endelig blev det aftalt, at han for 2016 udover El betaler for vand og renovation.
Ivar fortalte, at kommunen havde budgetteret med asfalt på vejen til havnen til en pris af
650.000kr.
Ligeledes havde der været møde på kommunen ang. Åbne Havne på Mors i 2016.
Det vil for vort vedkommende være mandag den 8.august
Vi forventer, at det bliver med samme indhold som i år.
Vagn Åge (vor pedel) og Pit har lovet at få frostsikret vandet på havnen.
"Slyngelstuen" blev nok en gang diskuteret. Den forbliver indtil videre i det eksisterende lokale.
Der opfordres til, at der vælges en kontaktperson.
Ivar gennemgik ligeledes det regnskab for projekt Ejerslev Havn, som Bo Næsby har udarbejdet.
Det viser en mindre overskridelse af det oprindelige budget, som vi dog forventer, at kommunen
dækker uden de store indvendinger.
Der var i det oprindelige oplæg til det nye hus, lovet at der skulle være mulighed for øens skoler
om at benytte dette til undervisning i tilfælde af besøg på havnen. Det kræver jo, at der bliver
opsat et “gardin-skillerum" mellem kiosk/køkken og spisesalen. Da dette er en ret dyr løsning, blev
vi enige om at fjerne en mur i den gamle cafeteria bygning, så der bliver et lokale på ca.30m2,
man kan benytte til undervisningsformål m.m.
Udlejningsprisen for festteltet er fra 2016 fastsat til 1000,00 kr. pr. gang.
Gennemgravningen til Lagunen blev ligeledes drøftet. Der vil blive taget kontakt til en entreprenør,
så vi kan få en pris frem, som Bo skal bruge til søge om penge ved div. fonde.
Et låsesystem på dørene til toilet/bruserum blev ligeledes drøftet, men ingen løsning endnu.
MVH. Carsten Horsager

