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RØNNERHAVNEN

Gennemgang af sidste referat.
Nyt fra havnen.
Økonomi
Opgaver / Projekter!
Projekter 2015.
Arbejdsdag 2015.
3 måneders opgaveliste. + evt. opgaver for Havneteam.
Kommende arrangementer
Fællesmøde d. 12/2-2015
Henrik, Per og Henrik deltager ……. Andre der ønsker at deltage?
Generalforsamling 2015
Indkaldelse/dagsorden
Dirigent og køreplan
Valg
Spisning
Bordet rundt.
Evt.

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Referat fra januar mødet blev godkendt.
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, leje 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.
Ovenstående er ikke på nuværende tidspunkt løsningen, der er også blevet drøftet indendørs opbevaring af medlemmers både, mås ke er
det der vi skal bruge vores kræfter, Per, er det noget du vil påtage dig? Per går i tænkeboks. Oplæg.
Bestyrelsen er enige om at lade den 1. Rønnerpost i 2015 udkomme, da der skal indkaldes til generalforsamling, derefter tager vi stilling til
om annoncer og indlæg fra klubber skal holde liv i bladet. Nyhedsbrev kan komme på tale.
Der er planlagt at tage bundprøver i havnebassinet med henblik på uddybning.
Bundprøverne er taget, vi har dog ikke modtaget resultatet endnu. Resultat? Vi har modtaget en rapport vedr. bundprøverne, resultatet er
at hvis der skal graves i havnebassinet, skal det der graves op til deponering.
Projekter for 2015, nogle der har ideer, så kom med dem.
Det blev drøftet om vi skal prøve at oprette et pensionist team (Jens Munk), vi prøver at lave et oplæg og sætte det i Rønnerposten.
Der har på havnen været talt om glatte broer, især de nye fremstillet af træplanker.
Bestyrelsen er enig om at man nemt kan se hvornår der er glat, så indtil videre bliver der ikke gjort noget tiltag.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Indendørs opbevaring af både, er det noget?

Per

?

2. NYT FRA HAVNEN

De gamle broer forsøges solgt. Hvordan går det?
Det har den sidste måneds tid været lidt tamt med Havneteamet, men de kommer vel i gang igen, måske venter de på bedre vejr.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Forsøge salg af gamle broer

Johannes

1/3-2015

1

3. ØKONOMI

Johannes meddeler at det endelige regnskab er klar til bestyrelsesmødet i marts.
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 fo r klubhus, og indtil der kommer
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
Ovenstående afventer indtil videre.
Det er besluttet at det vil være hensigtsmæssigt at lave opgaveliste for 3 mdr. af gangen, en liste som indeholder de opgaver, store som
små, der skal udføres på havens område. Ved gennemgang af havnen i april skal vi kigge på opgaver til arbejdsdagen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Ideer til projekter 2015

Alle

1/3-2015

Gennemgang af havnen i april 2015

Alle

15/4-2015

Arbejdsdag på havnen d. 13/6-2015. Oplæg laves.

?

1/6-2015

Henrik C.

1/3-2015

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Standerhejsning d. 4/4-2015
Arbejdsdag 2015, forsøges afholdt i 2. kvartal, det blev aftalt at arbejdsdagen bliver d. 13/6 -2015.
(Generalforsamling er d.23/3-2015)
Standerhejsning og arbejdsdag skal i kalender på hjemmeside.

6. FÆLLESMØDE

Fællesmødet d. 12/2-2015, bliver flyttet til d. 17/2-2015.
Bestyrelsen er enig om at vi i første omgang skal prøve at stable et Sankt Hans arrangement på benene .
Der er ikke kommet input fra nogle af foreningerne om fælles visioner for havnen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

7. GENERALFORSAMLING 2015

Der skal laves dagsorden.
Vi skal foreslå en dirigent. Henning fra Metal kan ikke, Bruno er blevet spurgt, han stiller gerne op, ifølge Per.
Spisning. Bjarne sørger for at bestille bord på Empire, vi spiser kl. 17:00
Jens, Henrik N. og Johannes er på valg.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

8. BORDET RUNDT.

Jens: Nævnte pensionistteam, hvor meget arbejde kan vi finde og hvor mange gange om ugen skal de mødes?
Per: Havde materiale med på en rundbuehal, til opbevaring af både, materialet er kun information.
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

DEADLINEDATO

9. EVT.

Referatet skal sendes som PDF fil.

HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:

ANSVARLIG

Mandag d. 9/3-2015 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.

VEDHÆFTET:

3

DEADLINEDATO

