Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT

2/9-2013

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Bestyrelsen

REFERENT

Henrik M. Christensen

DELTAGERE

Jens Munk, Henrik M. Christensen, Agnete Bruun, Henrik Nielsen, Per Bech Christensen, Keld V. Andersen

AFBUD

Johannes Frøstrup, Bjarne Christensen, Benny Nielsen

KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gennemgang af sidste referat.
Nyt fra havnen.
Økonomi
Opgaver / Projekter!
Gennemgang af opgave / projektplanen
Kommende arrangementer.
Standerstrygning
Bordet rundt.
Evt.

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Der var ikke referat fra sidste møde, men notaterne blev gået igennem, det gav ikke anledning til yderligere kommentarer.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

2. NYT FRA HAVNEN

Der er lagt nyt asfalt ved ophalspladsen / kranen.
Campingpladsen har spurgt til overnattende autocampere, om det er tilladt, det er en beslutning kommunen har taget, så vi vil ikke gøre
noget ved det.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

3. ØKONOMI

Dette punkt vil være fast på dagsordnen, men da Johannes var fraværende, venter vi til næste møde.
HANDLINGSPUNKTER

4. OPGAVER / PROJEKTER

Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum, Per laver et oplæg til projektet.
Vi skal have klarlagt hvor meget der i kr. bruges på opvarmning af klubhus, samt til varmt vand i baderum. (Johannes)
Leo finder priser på ruder!
Loft isoleres, ydervægge isoleres, ruder skiftes???
Forslag til projekter:
Buske / planter ved gangstierne trænger til at blive trimmet.
Skilte til bådpladserne, med optaget/fri, skal diskuteres, Agnete tager billede af forslag med til næste møde.
Projektplanen vedhæftes dette referat.
HANDLINGSPUNKTER

1

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum.

Per

??

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Standerstrygning skal med i Rønnerposten

Henrik C.

1/9-2013

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Standerstrygning d. 2/11-2013

6. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Der ønskes en dør fra garnhus til indhegnet plads.
Der blev givet grønt lys fra bestyrelsen, giv Johannes besked om materiale indkøb.
Agnete: Overskuddet fra kræmmermarked, som vi har fået rådighed over, kan evt. bruges til grillpladser eller opvaskemaskine.
Jens: Der bliver smidt fiskeaffald på marken bag ved garnskuret, dette skal stoppes.
Der er stadig for mange baljer på broerne, er der ordensreglement for fritidsfiskerne? ………. Johannes skal tage sig af dette.
Per: Skilt ved indsejling med max knob skal opmales.
Leo bør deltage i bestyrelsesmødet når Johannes er fraværende, dette tages til efterretning.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

7. EVT.

Vi har erfaret at vinterbaderne prøver at udleje deres ene bådplads gennem deres hjemmeside, er det korr ekt?
Der bør gøres noget ved afløbet (køkken) i klubhuset.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:

2

ANSVARLIG

Mandag d. 7/10-2013 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.

DEADLINEDATO

