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Kommende arrangementer.
Beredskabsplan
Bordet rundt.
Evt.
Køb / salg af huse ...... hvem kan købe?
Ventelister??
Havneseminar, Fredericia.?

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Referatet fra mødet d. 3/9-2012 blev gennemgået, og det gav anledning til nedenstående bemærkninger:
I forbindelse med forslaget vedr. tyveri/overvågning, undersøger Johannes muligheden for video overvågning.
Strandby Elteknik laver et tilbud på overvågning.
Vi har modtaget tilbud.
Der er taget kontakt til Bruno vedr. tilladelse. Afventer.
I forbindelse med forslaget om en ekstra bro ved slæbestedet, indkøbes der materiale og projektet startes.
Er dette i gang? Dette afventer.
Per: Da udgiften til indkøb at fyringsolie til opvarmning af klubhuset efterhånden er en dyr post, bør der undersøges alterna tive
opvarmningsmuligheder, evt. varmepumpe.
Per undersøger mulighederne.
Der er blevet igangsat opsamling af data, til det videre forløb.
Per tager kontakt til energikonsulenten. Vi afventer stadig svar fra energikonsulenten.
Per: Hvad gør vi i forbindelse med udvidelse af Frederikshavn Havn, vil det have nogle konsekvenser i forbindelse med tilsanding /
strømforhold.
Preben Reinholt er blevet spurgt og vi afventer svar.
Tilsyneladende er man endnu ikke kommet videre i sagen.
Per undersøger muligheden for at få et møde med Preben Reinholt.
Den nuværende form for ventelister på huse er ikke optimal, formen er meget tidskrævende, vi går i tænkeboks og tager det på et senere
bestyrelsesmøde.
Vi vil lave en ny form for ventelister, dog først fra næste generalforsamling.
Evt, suspenderes ventelister, der skal skrives om det i næste Rønnerpost.
Der er ikke lavet indlæg til Rønnerposten, da jeg ikke mener at punktet er afsluttet.
Vi fortsætter med ventelisten, evt. i en forbedret udgave, Bjarne tager sig af dette.
Der er indkøbt et nyt molefyr, tilladelsen til at opsætte det er på plads, prisen er ca. 12000 kr, fyret kører udelukkende på solenergi.
Er molefyret opsat?
Havnen er blevet gjort opmærksom på at den nye affaldsplan skal være færdiggjort inden 1/11 -12.
Johannes og Henrik C., tager sig af opgaven.
Der er udarbejdet en ny affaldsplan, som er indsendt til rette vedkommende.
Johannes: Trækfuglenes overskud fra loppemarked, ca. 3700 kr., vil de gerne skænke til Rønnerhavnen, hvis vi kan finde noget fornuftigt
at bruge dem til. Da vi har fået afslag fra Trykfonden til at få en hjertestarter, er der enighed i bestyrelsen om at beløbet skal bruge som
tilskud til en hjertestarter.
Johannes har bestilt en hjertestarter.
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HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Alternativ opvarmning af klubhus.

Per

?

Ventelister huse, revurdering.

Bjarne

1/12-12

Kontakt til energikonsulent.

Per

31/10-12

2. NYT FRA HAVNEN

I forbindelse med de midler der er blevet afsat til renovering af havnen, er der en tilbudsrunde i gang vedr. renovering af k ajkanter.
Hensigten er at arbejdet skal være afsluttet senest d. 1/3-13
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

3. OPGAVER / PROJEKTER

Projektplanen blev gennemgået.
Faste affalds og miljøpladser, bliver snarest igangsat, dette hænger sammen med en ny affaldsplan.
Johannes sørger for at ny affaldsplads bliver etableret, så den er i henhold til vores affaldsplan.
I forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplan, skal dette punkt også sættes i gang.
Vi skal lave en vurdering af hvor vidt vi skal gå, med hensyn til de anbef alinger der er i forbindelse med beredskabsplanen.
P pladsen ved det offentlige toilet trænger meget til at blive repareret, evt. med et nyt lag grus eller lign. Johannes aftal er med Leo at
dette bliver gjort .
Projektplanen vedhæftes dette referat.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Beredskabsplan

Alle

1/1-2013

Etablering af ny affaldsplads

Johannes

1/3-2013

Reparation af P plads ved offentlig toilet.

Johannes /
Leo

?

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

4. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Ingen.
HANDLINGSPUNKTER

5. BEREDSKABSPLAN

Se under projekter / opgaver.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

6. BORDET RUNDT.

Agnete: Gjorde opmærksom på P pladsen ved det offentlige toilet ........... dette er nævnt tidligere i referatet.
Johannes: Mener at der i forbindelse med indkøb af hjertestarter skal undersøges for kursus i dette .
Henrik C. undersøger dette.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Kursus i hjertestart

Henrik C.

1/11-12
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7. EVT.

Køb og salg af huse, hvem kan købe?
Benny undersøger med myndighederne om udlændinge kan købe redskabsskur i Rønnerhavnen.
Johannes har rundsendt en mail vedr. havne seminar i Fredericia. blot til info.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Undersøge køb / salg af huse.

Benny

1/11-12
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NÆSTE MØDE:

Tirsdag d. 13/11-2012 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Dagsorden for næste møde.
Projekter på Rønnerhavnen.

