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Albertslund den 12. juni 2012 
 
 
 

Vedr.: Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2012 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, Svend, Ulrik og Bent. Suppleanter Arne, Pia og Jacob. 
 
Da referatet ikke er skrevet umiddelbart efter bestyrelsesmøde, indeholder det også status på de 
beslutninger som blev truffet på mødet. 
 
1. Referat fra generalforsamlingen blev godkendt med diverse ændringer, og er nu udsendt. Ingen 
kommentarer fra medlemmerne. 
 
2. Økonomi. Det blev besluttet at hæve vederlaget til vejteamet fra 3000 kr. pr. år til 4000 kr. pr. år. Da vi ikke 
har fået lavet veje af vognmanden i år, yder vi et ekstraordinært tilskud til vejteamet på 2000 kr. Ca. 1000 kr. 
blev bevilget til nyt bord/bænkesæt på stranden. Er nu lavet af Bent Carlsen og co. Indenfor rammerne. 
Som før aftalt har bådelaugets kasse ydet 4500 kr. i tilskud til en trailer, som benyttes af Bent Carlsen til 
diverse formål i foreningens interesse. Ligeledes dækkes udgifterne i forbindelse med Sankt Hans af 
Bådelauget. 
Regnskabet for 2011/2012 udviste et stort overskud fordi de store budgetterede udgifter først afholdes i 
regnskabet 2012/2013, herunder fjernelse af beton fra drænudløbet. Da drænet ser ud til at virke blev det 
besluttet ikke at gøre yderligere i år. 
 
3. Sankt Hans aften blev afviklet i god ro og orden og storm som sædvanlig. På trods af vejret var der rigtig 
mange mennesker, men der var ingen rødvin. 
 
4. Der var ingen forslag til aktiviteter. 
 
5. Ingen kommentarer under eventuelt. 
 
6. Næste møde Lørdag den 25. august kl. 10.00 på Skovduevej 9, efterfulgt af frokost for 
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og medlemmer som har gjort en indsats. Vi havde regnet med Den 
Gyldne Hane som sidste år, men da denne restaurant nu er lukket, flyttes arrangementet til Anneberg. Der 
vil blive fremsendt speciel indbydelse. 
 
 
Hans K. Nielsen 
Formand for bestyrelsen 

 
 
 
 
                               


