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KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

Gennemgang af sidste referat.
Nyt fra havnen.
Økonomi
Opgaver / Projekter!
Nye projekter for 2014.
Arbejdsgruppe for klubhus.
Kommende arrangementer
Bordet rundt.
Evt.
Indkaldelse af repræsentanter fra havnens foreninger til møde vedr. samarbejde.

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Vi vil som noget nyt prøve at tilbyde vinteropbevaring af både fra vore nabohavne, bestående af en pakke med løft, lej e af højtryksrenser,
vinterplads og søsætning. Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe der kan tage sig af dette. PR udvalget bør tage sig af dette. Johannes og
Jens finder tid til et møde. Punktet tages op på mødet med foreningerne på havnen.
Det vil være en god ide at indkalde repræsentanter fra havnens foreninger til et bestyrelsesmøde, evt. i september, formålet er at fremme
samarbejdet i havnen. Der udfærdiges dagsorden.
Udskiftning af det trådløse netværk på havnen vil koste ca. 2900 Kr. i materiale + evt. arbejdsløn.
Der skal laves skiltning vedr. affaldspladsen og i samme omgang vedr. betaling (gæstesejlere), skilt skal opsættes på gæstebr oen.
Der mangler også skiltning til det offentlige toilet.
Johannes undersøger mulighederne for fremstilling af skilte, evt. med hjælp fra Søren Svendsen.
Søren har fået opgaven og laver et oplæg.
Jeg har sendt mail til Birger Isaksen vedr. skitse over havnen.
Huseftersyn er vel overstået, der bliver lavet en opsamling og Johannes sender besked ud til de der skal lave reparationer/vedligeholdelse
på deres huse. Er det sket?
Der er et ønske fra bro om etablering af grillplads langs kajkanten, i stil med den der er lavet på hammeren. Bestyrelsen er enige om at
give lov til dette, materialerne betaler havnen, etableringen skal bro 1 selv sørge for. Der er givet besked til Christian Vestergaard.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Arbejdsgruppe for vinteropbevaring

Johannes,
Jens

?

Dagsorden for fællesmøde

Henrik

1/10-2014

2. NYT FRA HAVNEN

Der har været brand i et el skab på hammeren, vi forventer at forsikringen tager udgifterne til reparation/udskiftning.
HANDLINGSPUNKTER

1

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

3. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud, vi overholder stadig budgettet.
Der har i sommer været ca. 600 gæstesejlere, et lille fald i forhold til sidste år.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

4. OPGAVER / PROJEKTER

Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum , som har været på i lang tid, holder vi lidt tilbage med.
Som besluttet på generalforsamlingen, nedsættes der en arbejdsgruppe, som kan arbejde med planer for klubhus, og indtil der k ommer
nogle resultater fra arbejdsgruppen, holder vi tilbage med udgifterne.
Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med ovenstående, arbejdsgruppe består af:
Henrik Holm
Jacob Andersen
Per Christensen
Jens Munk
Henrik M. Christensen
Der blev afholdt møde d. 26/8-2014, der vil blive indkaldt til opfølgningsmøde i løbet af oktober måned.
Nye projekter for 2014??
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Indkalde til møde i klubhus udvalg

Henrik C.

10/10-2014

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Standerstrygning d. 1/11-2014 kl. 10:00
HANDLINGSPUNKTER

6. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Savner en planche / skitse for affald.
Jens: Gennemgang af regnskab som vi har modtaget fra Birger Isaksen, med Birger.
HANDLINGSPUNKTER

7. EVT.

Referatet skal sendes som PDF fil.
Der skal laves forslag til dagsorden vedr. fællesmødet med havnens foreninger / klubber.
1. Velkommen
2. Hvad er formålet med mødet.
3. Økonomi
4. Muligheder for fælles arrangementer.
5. Fremtiden
Der er sendt en note til Frederikshavn Kommune vedr. havneudvidelsen af Frederikshavn Havn, i noten fremgår der at vi i
Rønnerhavnsforeningen stadig er bekymret over tilsanding omkring Rønnerhavnen , selvom rapport fra Cowi fortæller os noget andet.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:

2

ANSVARLIG

Mandag d. 6/10-2014 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.

DEADLINEDATO

