Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Ejerslev Havn d. 21.04.2013
Tilstede: Ivar, Kurt, Michael og Bjarne
1) Opfølgning fra sidste Bestyrelsesmøde
Opvaskemaskine, Viggo Mouritsen kommer med en pris på opvaskemaskine
Dankortautomat til kiosk, er bestilt
Der er oprettet konto til slyngelstuen
Strøm skal laves snarest, Michael tager kontakt til Kasper og Viggo og igangsætter

2)

Møde med Kommunen

Der er indkaldt til samarbejdsmøde d. 23.04.13.
Samarbejdsaftalen tages med.

3)

Møde med Real Dania

Tirsdag d. 14. maj er der indkaldt til møde i Real Dania, en workshop.
Bjarne prøver at få fri. Ivar skal med.
Det besluttes, hvor mange der skal med efter mødet på tirsdag, afhængig af hvor mange
kommunen sender med.

4)

Opsætning af telt

Teltet skal op inden 1. maj.
Der er næsten lagt fliser. Herefter sættes teltet op. Der findes en dato, også afhængig af vejret.

5)

Bjarne fortæller om de kommende arbejdsopgaver / nye planer for flydebroer

Listen gennemgås.
Jørgen "maler" har lovet at være behjælpelig med gode råd, når træværket skal males.
Langs vejen ved p-pladsen plantes enkelte træer.
Bålhus, der skal lægges fliser i bunden.
Afløb og haner i udekøkken og puslerum. Kurt tager kontakt til Jan.

Udsugning på toilet mangler. Det er ikke nødvendigt.
Bestyrelsesrum skal klargøres, Bjarne.
Bjarne og Ivar undersøger, hvor meget bro der skal bruges og hvad det koster, herefter tages
beslutning, om der laves pladser til større både.

6)

Hvornår skal bådene i vandet

Niels Vest har lovet, han vil være tovholder. Dato fastsættes herefter.

7)

Henning E. Kommer

Åbningstider, kører som kiosken i april.
Henning overvejer, hvordan åbningstider skal være fremadrettet.
Det annonceres på døren til udstillingen for en måned af gangen.
Oversættelse, afventer den engelske tekst. Det drøftes, hvordan oversættelserne skal være
tilgængelige i udstillingen, når den sidste oversættelse er færdig.
Der skal skiltes så drikkevarer og mad er forbudt i udstillingen.
Afløsning, når der er fremvisning, Henning kan blive syg, så må der aflyses.

8)

Evt.

Referent: Mette Lynggaard

