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Sjællands Odde den 14. juli 2013 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde 14. juli 2013 hos Hans 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, Ulrik og Bent. Suppleanter Flemming og Arne. Afbud fra 
Svend og Pia. 
 
Indledningsvis gjorde Arne opmærksom på sin nye mail adresse, arth@youmail.dk, og bad os 
bruge denne og ikke den gamle. Arne gjorde også opmærksom på at indholdet på hjemmesiden er 
meget forældet. Formanden lovede at opdatere hurtigst muligt. 
 
Ulrik har også fået ny mail adresse, ulrik@seest.nu, så nu skulle det være nemmere at 
kommunikere med ham. 
 
1. Økonomi 
 
Bent oplyste at 47 medlemmer endnu ikke har betalt kontingent, hvilket er meget normalt på denne 
tid. På grund af tidspres blev opkrævningen udsendt meget sent i år, men om det ville have ændret 
på antallet hvis vi havde udsendt opkrævningen tidligere vides ikke. Medlemmerne ved jo trods alt 
at de skal betale 1. juli. 
 
Herefter havde vi en mindre debat omkring påmindelse og rykkergebyr. I henhold til vedtægterne 
fastsættes rykkergebyret af generalforsamlingen. Det har vi aldrig gjort, og til generalforsamlingen 
2014 husker vi at fastsætte rykkergebyret samtidig med kontingentet. Der var delte meninger om 
den første påmindelse skal være gratis. 2 stemte for og 2 imod, hermed gjorde formandens 
stemme udslaget – første påmindelse er nu gratis. 
 
Økonomien er god og vi har penge på drift kontoen. Ingen større udgifter ligger og venter efter vi 
har besluttet at vente med udbedring af både rampen. Vi aftale at kontakte Gf. Heden og eventuelt 
gå sammen om en god rampe i stedet for to halvdårlige. Hans kontakter Kirsten. 
 
(Status 15-07: Hans har aftalt med Heden, at vi taler sammen igen til foråret, når vi har set hvordan 
ramperne har klaret vinteren.) 
 
2. Både 
 
Vi har konstateret at der ligger en fremmed båd med tilhørende trailer på vores bådeplads. Finn 
har prøvet at få fat på ejeren ud fra et navn på traileren, men indtil videre uden held. Her fik Erik 
tilfældigvis en opringning, og det viste sig at båd og trailer tilhører en herre på Solsortevej, altså 
ikke en i vores forening. Vi må derfor afvise vedkommende, med henvisning til en 
generalforsamlings beslutning. (Jeg har senere fået oplyst at Heden har et par tomme 
gæstepladser, så vi henviser til dem. De tager 475 kr. pr. år, hvilket svarer til deres kontingent.) 
 
Et generelt spørgsmål er, hvilke muligheder har vi for at få fjernet både som ikke hører til hos os ? 
Erik kontakter lokalpolitiet for at høre om de har nogen anbefalinger. 
 
3. Eventuelt 
 
Træer og buske er vokset igen, og rager flere steder langt ud over vejene. Oversigts forholdene 
ved udkørsel til Stenager fra flere af sidevejene er meget kritisable. Da det åbenbart ikke hjælper 
at skrive direkte til medlemmerne, må vi alle være med til at gribe fat i folk når vi ser dem. Vi tror 
ikke rigtig på at vi ser pengene, hvis vi lader beskæringen udføre for grundejerens regning. 
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Skiltene med 30km zone skal ændres til 20km zone, det tager Hans sig af. 
 
4. Næste møde 
 
Søndag den 8. september kl. 10.00 hos Ulrik. 
 
 
Referent Hans                         


