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Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Økonomi
3. Nyt fra havnen.
4. Nyt fra udvalg.
5. Kommende arrangementer.
7/11-2020 Standerstrygning
5/12-2020 Gløgg og æbleskiver
6. Bordet rundt.
7. Evt.
Møde med Frederikshavn Kommune – Steen Heftholm.
Skraldespande ”Hammeren”

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Afgørelsen for strandbeskyttelseslinjen er kommet, vi har modtaget en oversigt fra kommunen, vi har
bedt om et møde med kommunen for at drøfte afgørelsen.
Mødet er sat til mandag d. 10/2-20 kl. 13:30 på Rønnerhavnen.
Det blev et møde hvor vi ikke blev meget klogere, der skal stadig laves om på lokalplanen, og det
mener jeg er kommunens ansvar, ikke vores, så vi kontakter kommunen og beder dem om at tage fat
i en ny lokalplan, vi beder om et møde med Christian Aarup.
Der er skrevet til kommunen, vi afventer svar fra dem.
Møde med kommunen er afholdt, men blev vi klogere?
Vil det være muligt med et par ekstra vandhaner på vinterpladsen?
Placering og etablering af rør skal overvejes.
Vi må ikke glemme dette, der bør også etableres el på det areal ved Penna hvor vi etablerer
autocamperpladser.
El og vand bliver i 2021
Der vil blive holdt arbejdsdag i foråret 2021
Der har været problemer med vandtrykket i hanerne sommeren igennem, Johannes prøver at tage fat
i forsyningen for at undersøge om der kan gøres noget ved det.
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Der har været et par situationer hvor en af havnens medlemmer har påsejlet en, eller flere både, når
sådan noget sker, har den der påsejler at ansvar for at kontakte havnefogeden og ejerne af den/de
både der bliver påsejlet, så evt. skader bliver meldt til forsikringen… ……..
alle både der hører hjemme i Rønnerhavnen er dækket af en fælles ansvarsforsikring.
Derudover blev nedenstående observeret:
2.
Mange fliser trænger til opretning. (Johannes tager fat i Trigon)
8.
Oprydning i træer ved klitterne i syd. 2021
10.
Etablere fliseplads syd for klubhus. 2021
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

2. ØKONOMI

Økonomi er ok.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

3. NYT FRA HAVNEN

Der er gravet el kabler ned til autocamperplads.
Der er blevet repareret en nedgangsbro.
Der er for et par år siden sket ændringer i reglerne om kørsel med truck, Johannes kontakter
arbejdstilsynet og får klar besked på hvad der kræves for at køre med vores truck.
Man skal have Teleskoplæsser certifikat, Jens og Johannes sørger for at blive tilmeldt.
HANDLINGSPUNKTER

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Skilteprojektet er i gang.
Husudvalg:
Ingen huse til salg.
Der er 29 på venteliste.
Næste huseftersyn bliver i maj 2021
Fiskerne:
Garnredderen tænger til renovering, så det bliver sat i gang.
Legepladsudvalg:
Sørøverskibet skal smøres.
Der arbejdes stadig på at få monteret et net agter på sørøverskibet.
Borde/bænke ved legepladsen trænger til udskiftning.
HANDLINGSPUNKTER

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER
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ANSVARLIG

DEADLINE

Standerstrygning – Lørdag d. 7/11-2020 kl. 10:00
Gløgg og æbleskiver – Lørdag d. 5/12-2020 kl. 10:00
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Kim: Fremtidsudsigter, vi skal i nærmeste fremtid sætte os sammen og lave en udviklingsplan for
Rønnerhavnen, ikke bar hvad der skal ske næste år, men en plan der rækker 5-10 år ud i fremtiden,
Jeg (Henrik) vil indkalde til et lørdagsmøde i november/december måned, hvor vi kan drøfte og få lavet
en langsigtet plan.
Lars: Reflekser i indsejlingen virker efter hensigten.
Der er observeret at der bliver kørt i bil på gangstierne (hammeren), dette er selvfølgelig ikke tilladt.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

7. EVT.

HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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9/11-2020 (aflyst pga. corona)
Referatet skal sendes som PDF fil.

