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Referat fra sidst 
Alle medlemmer af bestyrelsen har godkendt referat fra d. 28.07.2021 

Status og planlægning af sommerfest 
1) Prislisten blev gennemgået og godkendt af alle medlemmer 

2) Varmeblæser til fest har Miba Design hvis nødvendigt 

3) Der skal være 2 i baren ad gangen og der bliver lavet en liste hvor man kan skrive sig på 

4) Jesper Printer program i A3 og hænger op i teltet 

Gadekæret 
Gadekæret renses op i September. Bent har talt med kommunen og mangler svar herfra.  

Donationspenge til gadekærsprojekt, drøftes på næste møde. 

Badeplatform 
Jolleklubben vil gerne gå af med badeplatformen til havnen, da den kun bruges 1 gang årligt når de skal 

træne at ligge båden til. Derfor træner de bare nede ved Lyndby havn i fremtiden.  

Den skal renoveres og have nye brædder. Penge fra donationen hertil. Mikkel finder ud af hvad det skal 

koste. 

Generelt holder Helene og Mikkel øje med badeplatform og sørger for at den bliver holdt ved lige i 

fremtiden.  

Helene finder ud af det mht. hvem der har ansvar og om man kan ligge ansvar fra sig ved at skrive færdsel 

på eget ansvar.  

Vi skal have talt med Jolle klubben vedrørende at låne nogle kajakker til havnen. Så kan de muligvis bruges 

af byens beboere, dog med medlemskab i jolleklubben. Mikkel finder ud af dette. 

Udvalg 
- Trafikudvalg – Stine Bruun Andersen vil gerne være med i et trafik udvalg.  

- Strandrets udvalg – Stier bliver gennemgået af kommunen d. 25 September 2021 

 



I øvrigt 
Lager status til stole og borde – Vi har fået forlænget vores lager til 1 november 2021 og drøfter muligheder 

på næste møde. 

Borde & Bænke på havnen, trænger til at blive frisket op. Vi drøfter det på næste møde.  

 

Næste møde 
Næste møde bliver afholdt d. 28/9-21 hos Joan på adressen Øreholmvej 27, 4070 Kirke Hyllinge kl. 19.30-

21.30 

 

 

 

 

 

 

  

  


