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Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.
3. Økonomi
4. Nyt fra udvalg.
Legepladsrapport – udbedringer.
5. Kommende arrangementer.
Generalforsamling – dato bliver d. 26/3-2020, Maskinhallen er booket.
Standerhejsning, lørdag d. 4/4-2020 kl. 10:00
6. Bordet rundt.
7. Evt.
1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Vi har endnu ikke hørt afgørelsen fra Kystdirektoratet vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, der er
formentlig ikke nyt før 1. kvartal 2019.
Der er d. 2/12-19 stadig ingen svar fra hverken kommune eller kystdirektoratet.
Der er nu kommet afgørelse i sagen, men vi kan ikke rigtig gennemskue hvad det vil
betyde for Rønnerhavnen, så vi kontakter kommunen for at få det uddybet.
Bådelauget foreslår at der bliver opsat 3 flagstænger på hammeren, og beder os overveje hvordan
hammeren skal holdes.
Johannes får en pris på flagstænger, flag og opsætning.
Vi prøver at finde en anden løsning, de kan ikke stå der for de snore der er spændt ud, og
får dem bestilt, det bliver nok først aktuelt til næste sæson. Vi har drøftet om ikke de vil
få en bedre plads ved indsejlingen.
De vil blive opsat foråret 2020.
Der bør køres en tur med vejhøvlen og evt. fyldes lidt mere grus på parkeringspladsen i nord.
Vi afventer lidt tørvejr.
Der er fyldt knust asfalt på pladsen, men det er ikke helt tilfredsstillende, der er blevet foreslået at vi
kontakter en der kan fræse pladsen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Indkøb og opsætning af flagstænger ved indsejlingen

Johannes

1/5-2020

Kontakt kommunen vedr. strandbeskyttelse

Henrik

1/2-2020

2. NYT FRA HAVNEN

Ny havneassistent starter d. 3/2-2020, Jens Nepper.
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HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

OK
Det har i 2019 kostet os 7500 kr. i negativ renter, efter bankerne har indført negative renter på
indestående.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Der mangler stadig lidt med hensyn til renovering af klubhus.
Der skulle gerne være styr på det sidste.
Der er ved at været tilsandet mod syd i indsejlingen, der skal være uddybet senest d. 1/4-20, så mon
ikke det går.
Ole har talt med Frederikshavn Marina, de har ventelister på bådpladser, så vi skal nok gå i
tænkeboks med hensyn til at få etableret flere pladser, især store pladser vil der være behov for.
Husudvalg:
Der er 23 på venteliste.
Der er i november lavet kontroleftersyn på husene, der er givet besked til de husejere der skal lave
udbedringer.
Fiskerne:
Lars har opdateret ordensreglement, det bliver lamineret og opsat i garnskuret, så der ikke kan være
tvivl om reglerne.
Der vil blive udskiftet manchetter på gummibolden på garnoprederen.
Legepladsudvalg:
Udvalget arbejder på at få Sømærket opdateret / udskiftet.
Vi har modtaget legepladsrapporten, der er en del småting der skal udbedres, men det er der styr på.
Johannes undersøger pris på udskiftning i stedet for reparation.
Der er indvielse af sørøverskibet d. 11/3-2020 kl. 10:00, borgmesteren kommer og navngiver skibet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling – dato bliver d. 26/3-2020, Maskinhallen er booket.
Navngivning af sørøverskibet onsdag d. 11/3-2020 kl. 10:00
Standerhejsning d. 4/4-2020 kl. 10:00
HirsholmeneCup d. 13 og 14 juni 2020
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Kim: Vi bør få kigget på vores internet på havnen, Johannes undersøger mulighederne for evt. fibernet.
Det er ikke lige sådan at få fibernet til en overkommelig pris, så vi prøver en alternativ løsning.
Offentlige toiletter er endnu ikke blevet renoveret, Johannes kontakter kommunen igen, igen.
Kantafskærmning/telefonpæle, skal de sidste fjernes?
Lars: Beder Johannes tjekket kvaliteten af lyset på molefyret.
Johannes har rengjort fyret, så det giver mere lys, Lars tjekker ved forstkommen lejlighed.
Ole: Vil det være muligt med et par ekstra vandhaner på vinterpladsen?
Placering og etablering af rør skal overvejes.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

7. EVT.

Flid afholder regionsmøde i Hobro d, 28/1-2020, Per, Lars, Ole og Henrik er tilmeldt.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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ANSVARLIG

3/2-2020
Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINE

