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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Johannes får fremstillet optaget/fri skilte. Skiltene er bestilt.
Overskuddet fra kræmmermarked som vi får tildelt, fra Trækfuglenens kræmmermarked, skal anvendes til palmer og beplantning af
kummer på havnen, Trækfuglene sørger for beplantningen. Der vil blive plantet i løbet af maj måned.
Vi skal huske huseftersyn til foråret. Huseftersyn bliver i uge 27, det vil blive annonceret i Rønnerposten.
Maling af skilt på molehovedet, Johannes sørger for at dette bliver gjort.
Første del af uddybning er færdig, sidste del blive i maj måned, men der skulle være dybde nok til alle både.
Udvalget for garnhus har henvendt sig vedr. garnhaler, det er nødvendigt med en ny, og de ønsker midler t il køb, Henrik N. tager en snak
med dem og vi tager det på bestyrelsesmødet i maj. Vi har ikke fået en tilbagemelding fra udvalget.
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.
Der blev spurgt til om det ville være godt at lave endnu et kursus i hjertestart, vi undersøger mulighederne. Umiddelbart er der ikke nogle
”Gratis” kurser i øjeblikket.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Maling af skilt på molehovedet.

Johannes

1/5-2014

Arbejdsgruppe for vinteropbevaring

?

?

2. NYT FRA HAVNEN

Havnen er blevet spurgt om oprydning ved badebro, jernstænger der skal fjernes, Johannes giver en pris på det.
Man er i fuld gang med udskiftning af defekte Y-bomme.
Mange både benyttede det gode april vejr til at komme i vandet.
HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud.
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ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

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 for 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
Der er indkaldt til første møde ( 12/5-2014)
Nye projekter for 2014??
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Livredderpatruljen kommer på besøg d. 12/7-2014 kl. 16:30
HANDLINGSPUNKTER

6. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Mangler svar/oplæg fra tilsynsførende for garnhus vedr. garnhaler.
Per: Etablering af midlertidig P plads, der skal aftales med Børge om at få lavet hul, så bilerne kan komme forbi.
Legepladsudvalget arbejder stadig på at få etableret et sørøverskib på legepladsen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

7. EVT.

Vi har fået en henvendelse fra Tommy Hansen vedr. fælles arbejdsdag på havnen, det bl ev debatteret, bestyrelsen blev enige om at ideen
er ganske god, men det kræver en del planlægning, vi vil tage det på et senere tidspunkt, og evt. arrangere en ”Havnens dag” til næste
forår.
Vi har fået en henvendelse fra Tommy Hansen vedr. pris på diesel, vi ligger i pris 1-2 kr. højere end andre havne i området.
Vores prispolitik blev drøftet, og der kom mange forslag, men indtil videre holder vi fast i prisen, vores anlæg skal betjene s af havnens
personale, vores nabohavne har tankanlæg til selvbetjening.
Vi har fået en henvendelse fra hus nr. 22, der står en trailer på p pladsen ved huset, den har efterhånden stået der i nogle år, og de ønsker
at den bliver fjernet.
Referatet skal sendes som PDF fil.
Rønnerposten udkommer i starten af juni, deadline for indlæg er d. 20/5-2014.
Johannes oplyser at forsikringsbetingelserne gerne må komme på vores hjemmeside.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Trailer fjernes fra P plads.

Johannes

15/5-2014
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NÆSTE MØDE:

Mandag d. 2/6-2014 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Dagsorden for næste møde.
Forsikringsbetingelser.

