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Dagsorden:
1. Bruno - Rønnerposten
2. Gennemgang af sidste referat.
3. Generalforsamling
Hvordan gik det?
Konstituering af bestyrelse.
4. Nyt fra havnen.
Dato for havnerundgang.
5. Opgaver / Projekter!
Projekter for 2016.
6. Kommende arrangementer.
7. Fællesmøde og Klubhusmøde
8. Bordet rundt.
9. Evt.
Blå fritid – havne og kyster! (Besøg d. 5/4-16)
Vinterbaderne – bådpladser?
Frihavnsordning – hjemmeside.
Referat fra generalforsamling.
1. RØNNERPOSTEN

Bruno havde ønsket det første kvarter til information omkring Rønnerposten.
Annoncesalg til Rønnerposten er gået over al forventning, så det bliver en minimal udgift for
Rønnerhavnen.
Johannes laver en aftale med Martin vedr. godtgørelse.
Der fremstilles en kasse til Rønnerposten.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Mødeaftale med Martin

Johannes

15/4-16

Fremstille kasse til Rønnerposten

Johannes

12/4-16

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Garnrederplads i nord, havnen sørger for oprydning.
Skal ordnes, så snart vejret tillader det. Johannes meddeler det er igangsat.
Gæstepladser, der vil fremover være dobbelttakst hvis ikke fortøjningsreglerne overholdes, Johannes
sørger for opdatering af skilte.
Gæstepladser 2016:
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0-10 m / 150 kr.
10-12 m / 200 kr.
12/ 250 kr.
Opdatering af skilte, er det i gang? Johannes sørger for det bliver gjort inden sæsonstart.
Der er stadig undersøgelse i gang med hensyn til betalingsautomat.
Johannes får skriftlig tilbud hjem fra 2 leverandører.
Lidt overrasket, er jeg blevet kontaktet at Dansk Fartøjsforsikring, vedr. en forsikringssag i
Rønnerhavnen, tilbage i januar 2015, vi har bedt TRYG, hvor vi har tegnet vores ansvarsforsikring, om
et møde så vi kan få hele denne sag på plads.
Vi har haft møde med TRYG og det ser ud til at sagen bliver genåbnet og så håber vi der kommer en
fornuftig løsning.
Der er rykket for svar, på status hos TRYG
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oprydning ved garnrederplads i nord.

Johannes

15/4-2016

Opdatering af skilte ved gæstepladser.

Johannes

1/6-2016

Hjemtagelse af tilbud på betalingsautomat.

Johannes

1/5-2016

3. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen 2016 er overstået, referatet er at finde på hjemmesiden.
Vi måtte sige farvel til Benny, vi takker ham mange gange for det store arbejde han igennem mange
år har udført i bestyrelsen for Rønnerhavnen.
Lars Johannsen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem, vi byder ham velkommen.
Konstituering af bestyrelse:
Henrik M. Christensen: Formand og sekretær
Per Bech Christensen: Næstformand, medlem af husudvalg og medlem af legepladsudvalg
Johannes Frøstrup: Kasserer
Lars R. Johannsen: Medlem af husudvalg og kontakt til fritidsfiskerne
Kim Hoppe: Medlem af legepladsudvalg
Henrik Nielsen: Kontakt til fritidsfiskerne
Bjarne Christensen: Medlem af husudvalg

4. NYT FRA HAVNEN

Der mangler det sidste oprensning.
Bro 4 er færdig renoveret.
Johannes har fået pris på montering/etablering af el på broen mod øst, det vil koste ca. 45.000 kr.
Johannes og Birger er i gang med at undersøge renovering af flisebelægning på stierne.
Johannes viste billeder af den type stakit man bruger på Skagen havn, det kunne være en mulighed
omkring vores grillpladser. Der var også billede af en grillmodel. Hvad gør vi?
(Er det en mulighed til arbejdsdag)
Johannes undersøger internet dækning igennem ”NET1”
Der er lavet en aftale med Scanel, de kommer og laver et tjek på dækning af ”NET 1”
Scanel har endnu ikke været på banen, men Johannes har haft kontakt til TDC, de kan måske komme
med forbedring.
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Det blev besluttet at miljøafgiften vedr. frihavnsordningen skal være 50 kr. pr døgn.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Internetdækning

Johannes

1/5-16

Optimering af grillpladser

Bestyrelsen

15/5-16

5. OPGAVER / PROJEKTER

Pensionistteam, der har ikke været nogen tilmeldinger, Johannes prøver at lufte tankerne overfor de
pensionister der færdes på havnen, Henrik C. sender en mail til Jens Munk, for at høre om han evt.
kan give en hånd med i opstartsfasen …….. og så tager vi den derfra. Vi har haft kontakt til Jens og
fået ok fra ham, nu mangler vi bare pensionister. Der skal købes særskilt forsikring for at vi kan være
dækket ind med hensyn til frivilligt arbejde, Johannes har sørget for at dette er på plads.
Efterlønnere må ikke lave frivilligt arbejde i en forening der er momsregistreret.
Vi søger stadig pensionister.
Havnerundgang marts/april, vi skal starte i nord, og kigge på garn/materialekasser (maling / udstyres
med nr. eller navn)
Lørdag d. 28/5-16 vil der være arbejdsdag på havnen, vi starter kl. 09:00 med kaffe og rundstykker.
Inden dagen skal der udfærdiges en arbejdsplan.
Johannes fremstiller en løbeseddel som udleveres sammen med Rønnerposten, samt ophænges på
tavlerne ved broerne.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Havneinspektion, d. 25/4-2016 kl. 16:30

Alle

25/4-16

Grillpladser laves færdige

Johannes

1/6-2016

Løbeseddel vedr. arbejdsdag

Johannes

12/4-16

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Havneinspektion mandag d. 25/4-2016, alle fra bestyrelsen deltager, ca. kl. 18:00 spiser vi et
stjerneskud sammen med Benny.
Arbejdsdag på havnen bliver lørdag d. 28/5-2016
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Bestille stjerneskud

Johannes

25/4-16

7. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Foreningsmøde afholdes onsdag d. 27/4-2016 kl. 19:00 i klubhuset.
Skal vi samarbejde med Sindallund grundejerforening omkring Sankt hans bål, Henrik C. kontakter
Lone. Vi afventer svar fra grundejerforeningen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Indkalde til fællesmøde

Henrik C.

15/4-16

8. BORDET RUNDT.

Bjarne: Ferievagtplan skal laves i fællesskab
Kim: Oversigt over havnen opsættes på broerne (affald, toilet og bad)
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Lars: De nye numre til grejkasser skal påsættes inden 15/5-16, Johannes og Lars laver opslag, kasser
der ikke er opmærket inden d. 15/5-16 bliver inddraget.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Opslag vedr. kasser

Johannes og
Lars

15/4-16

9. EVT.

Udvikling af lystbådehavne i Frederikshavn Kommune: Teknisk udvalg har vedtaget at der igangsættes
en proces med Blå Aktiviteter, som skal starte med en konference med afsæt i ”Havne og det blå liv”
Vi glæder os til at hører mere om projektet.
Projektgruppen kommer på besøg i Rønnerhavnen tirsdag d. 5/4-2016 kl. 09:00, Johannes og Henrik C.
deltager, nøgleord til vores visioner: Indendørs opbevaring af både, Klubhus, mere masteplads,
forbedring af bade og toilet faciliteter, flere gæstesejlere, fællesarrangementer for
foreninger på havnen (Sankt hans bål i 2015)
Vinterbaderne har sendt os en mail vedr. deres betaling af bådpladser, de betaler for 2 bådpladser, det
er dækning for pladsleje af deres huse på havnen, de ønsker en anden og mindre betaling.
Da deres huse er under vores regulativ for redskabshuse og betingelserne for at have hus i
Rønnerhavnen er at man har en bådplads.
Vi synes ikke på nuværende tidspunkt vi vil ændre regulativet, der er 78 andre huse på Rønnerhavnen,
som betaler for bådplads, for at kunne have hus og det er en form for pladsleje for hus.
Bestyrelsen er enige om at vi ikke kan imødekomme deres ønske på nuværende tidspunkt.
Henrik C. giver vinterbaderne besked.
Vi er nu officielt medlem af frihavnsordningen, hjemmesiden er opdateret.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Besked til vinterbaderne

Henrik C.

10/4-16

NÆSTE MØDE:

Mandag d. 2/5-2016 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.

VEDHÆFTET:

Referat fra generalforsamlingen.
Referatet skal sendes som PDF fil.
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