Helsingør den 6. november 2017

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Trykkerdammens Brolaug.
mandag d. 6. november 2017 kl 13.30 hos Hanne.
Mødt var: Sysser, Annette, Vibeke, Hanne og Kim.
Afbud fra: Erik og Lars.
Dagsorden:
1. Velkommen til de nye bestyrelses medlemmer.
2. Dele titler ud og kontakt info.
3. Evaluering af generalforsamlingen.
4. Medlemstal.
5. Betaling af snorkelsti til Øresundsakvariet.
6. Afslutning med Nordea fonden (Frans).
7. Økonomi.
8. Hjemmesiden.
9. Facebook.
10. Referater.
11. Evt.
Ad.1 Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer Vibeke og
Kim.
Ad.2 Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Sysser Formand
Hanne Næstformand
Annette Kasserer
Vibeke eller Erik Sekretær (de aftaler dette).
Ad.3 Evaluering af generalforsamlingen.
Der blev gjort indsigelse mod referatets formulering vedrørende kommunens telefoniske kontakt til et
af Brolaugets bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmet har ikke udtalt at brolauget ikke
ønskede et toilet i området, og ville derfor ikke tages til indtægt herfor. Den uafklarede diskussion
vedr. forholdene i området tages op på et senere tidspunkt.
Ad. 4 Status vedr. medlemmer: 59 har betalt og 36 mangler at betale.
Der udformes en skrivelse, som udsendes til samtlige medlemmer – forslag til tekst:
”Status for indbetalt kontingent er, at 59 medlemmer har indbetalt kontingent for det kommende år
2017/ 2018 og 36 mangler at indbetale.
Vil alle være søde at Checke om jeres indbetaling er gået igennem- og, hvis ikke så indbetale på vores
konto.
Personligt medlemskab 100 kr.
Er man 2 i en husstand og begge er medlem er det 200 kr.
Foreninger, skoler, virksomheder: 500 kr.
Kontoen er: Spar Nord: 9056 4583268346
Næste kontingent opkræves i september 2018.”
Ad. 5/6 Sysser har talt med Michael i Øresundsakvariet og vi får en regning fra dem på forhånd, så vi kan
afslutte regnskabet med Nordea (Frans).

Ad. 7 Saldo 61.819,93 kr. Reserveret heraf til snorkelstien er 32.470,00 kr.
Ad. 8 Rettelser og nye tiltag til hjemmesiden tager vi op senere.
Ad. 9 Facebook, hvis du har noget, så send det til Sysser. Hun vil meget gerne have nyt.
Ad. 10 Referater til bestyrelsen til godkendelse reageres der på senest 4 dage efter modtagelsen med OK
eller forslag til rettelser. Referatet sendes herefter til Peter.
Ad. 11 Næste møde afholdes hos Vibeke, Badevej 9 st. 12. marts 2018, kl. 19.00.
Punkter til behandling: Indhold til arbejdsdag den 21. april 2018 kl. 10.00 – 12.00.
Kasse til materiel, og snorkelsti indgår som punkter til behandling. Forinden kontakter Kim
dykkerklubberne angående medlemskab. Vibeke kontakter skolerne til foråret.
Fødselsdagsfest (2. år) fejres den 24.06.2018 kl. 14.00 – 16.00.
Hjertestarter forefindes ved Roklubben.
Annette sender Nytårshilsen til medlemmerne.
Referat: Hanne
Vibeke: bacher@mail.dk mob. 30603086 - Kim: schroeder0207@gmail.com mob. 51262791
Erik: haner@mediepol.dk mob. 26273959

