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Sjællands Odde september 2014 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 7. september hos Hans 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Svend og Bent, afbud fra Erik og Ulrik. Suppleanter Bent 
Carlsen, afbud fra Flemming. 
 
 
1. Økonomien 
34 medlemmer mangler at indbetale kontingent, heraf 26 med e-mail adresser. Det er ikke Bent 
H’s indtryk at opkrævninger udsendt på mail er sværere at inddrive end de opkrævninger som er 
udsendt med girokort, selv om det umiddelbart ser sådan ud. Bent har været lidt optaget på det 
sidste men udsender første ”gratis” rykker snarest. 
 
Kongelysvej 1 har skiftet ejer uden at vi har fået kontaktoplysninger. Bent C kender lidt til sagen og 
prøver at skaffe navn og adresse. 
 
Ejeren af Kragevang 11 er et ”problembarn”. Han skylder kontingent for 4 år, og reagerer ikke på 
henvendelser, selv anbefalede breve bliver ikke afhentet. Hvis ikke vi har hørt fra ham inden næste 
møde, skal vi tage stilling til hvad vi gør. 
 
2. Vejene 
Vejene er i udmærket stand, men vi skal have fyldt vores lagre grus op inden vinter. Det sørger 
Bent C for. 
 
3. Stranden 
Alt i orden ingen kommentarer. 
 
4. Badebroen 
NBC marine har sat splitter i den yderste buk. De skal helst fjernes en dag i stille vejr, så vi ikke 
skal bekymre os om dem når broen skal tages op. 
 
Ulrik har ikke fået slebet og malet bænkene ? 
 
5. Bådene 
Spillet er endnu ikke flyttet men det vil ske en af de nærmeste dage. Det er ikke de store udgifter, 
kun lidt grus og cement. Svend undersøger om det er muligt at skifte håndtaget fra den ene til den 
anden side (skift imellem hurtigt og langsomt træk). Eventuelt et nyt håndtag. 
 
6. Næste møde 
Søndag den 19. oktober 2014 kl. 10.00 hos Hans på Skovduevej. Her skal vi have styr på 
kontingent indbetalingerne. 
 
 
Referent Hans 
 


