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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Udvidelse af mastehus, flytte eller ændrer bukke til klargøring af master, de nuværende er lidt i vejen
for håndtering af master til og fra mastehuset. Afventer til forår/sommer 2018.
Tømning af toiletter med vakuumpumpen skal afsluttes.
Vil ske efter sommerferien.
Der kigges på BEAS el stander på vinter pladsen.
Det bliver næste etape, prisen vil ligge omkring 150.000 til 200.000 kr.
Hvad er prisen på at få lagt nyt grus på vinter pladsen?
Det vil blive undersøgt senere på året.
Kim: Tager et kig på den mastekran som de har i Strandby.
Skal der mere lys på broerne?
Johannes, hvad siger regler med hensyn til lysstyrke?
Fastsættelse og vurdering af priser på huse til salg blev diskuteret, Bjarne laver et oplæg til
revurdering.
Bjarne har lavet et oplæg, som blev godkendt af bestyrelsen
Reklame folder – Vi tager det videre forløb på maj mødet.
Henrik tager en snak med Søren.
Tilbyder vi ikke passivt medlemskab?
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Ja, vi har i en del år tilbudt passivt medlemskab, prisen er 150 kr. pr år, og der er ikke
stemmeret til generalforsamling.
Kan BEAS kort anvendes på BEAS automater i andre havne?
Rønnerhavnens BEAS kort kan ikke anvendes i andre havne.
Må bådtelte stå hele sommeren?
Nej, bådtelte der står hele året betragtes som bygninger.
HANDLINGSPUNKTER
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2. NYT FRA HAVNEN

Der skal nye dæk på trucken, det er på styrhjulene, prisen er ca. 22.000 kr.
Rønnerhavnen har nu GTL Fuel i tanken, så vi er blevet lidt grønnere.
HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

Er ok, der skal betales havneafgift til kommunen indenfor en måned.
HANDLINGSPUNKTER
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Priser for 2019

Johannes

10/11-2018

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Ole viste 3D tegninger af et forbedret klubhus og et nyt køkken og kunne oplyse at prisen for det viste
køkken med hvidevarer ville være ca. 16.000 kr.
Johannes undersøger med hensyn til kloakering.
Kim, Lars og Ole arbejder videre med projektet.
Det er præsenteret på generalforsamlingen og prisen lander på ca. 65.000, vi vil
igangsætte renoveringen medio august 2018.
Masteskur, skal volden flyttes og skal der være anderledes fralægning af master?
Ole tager en snak med Bådelauget, så det bliver lavet på den mest fornuftige måde.
Husudvalg:
Regulativ for redskabshuse opdateres på hjemmesiden.
Der vil blive arrangeret huseftersyn inden udgangen af juni måned.
Fiskerne:
Der bliver ikke fisket så meget for tiden.
Legepladsudvalg:
Der er et par steder på legepladsen, hvor der er synligt stål, Johannes sørger for at udbedre dette, så
ingen kommer til skade.
HANDLINGSPUNKTER
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5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Havnens dag 9/6-2018
Vil med Vand arrangement d. 4/8-16, sammen med Legepladsens kræmmermarked.
11/8-2018 JSK/NSK stævne
NJ DM i fladfiskeri 22/9-2018
HANDLINGSPUNKTER
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6. BORDET RUNDT.

Bjarne: Rød/grøn mærkning af bådpladser tages til efterretning.
Er det en god ide med shelter på havnen, udover det vi har i forvejen?
Johannes: Der skal laves ny affaldsplan, Johannes gennemgår den nuværende, og opdaterer med evt.
ændringer.
Ole: Hjulene på de nye bagagevogne er lidt for små, de bliver udskiftet til lidt større, dette giver en
mere pris på ca. 250 kr. pr. vogn.
Henrik: Lov om persondata, vi er i gang.
HANDLINGSPUNKTER
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7. EVT.

Kommunens afgørelse for ansøgning, vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, blev gennemgået, og det
er en stor glæde at kommunen har ansøgt Kystdirektoratet i henhold til vores ønsker.
Ferievagter 2018:
Rengøring og tjek af toilet og bad, rundgang på havnen for at tjekke om alt er ok. (søndag formiddag)
Uge 27, d. 8/7 – Bjarne
Uge 28, d. 15/7 – Henrik
Uge 29, d. 22/7 – Lars
Uge 30, d. 29/7 – Johannes
Uge 31, d. 5/8 – Per og Kim
Uge 32, d. 12/8 – Ole
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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Mandag d. 13/8-18 kl. 15:30 på Rønnerhavnen.
Referatet skal sendes som PDF fil.
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