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1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.
3. Økonomi.
Varmepumpe.
4. Opgaver / Projekter!
Projekter for 2016.
5. Kommende arrangementer.
Standerstrygning.
6. Fællesmøde og Klubhusmøde
7. Bordet rundt.
8. Evt.
Efterårsseminar og havnemesse 25/11-2015.
Udvidelse af Frederikshavn Havn – Foroffentlighedsfase (mail).

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

80 meter bro mod øst er færdigetableret, der er tilgang til vand, der arbejdes videre med strøm.

De nye grillpladser udstyres til foråret med skovl og spand, ligeledes påtænkes der at få etableret hegn/stakit
omkring pladserne. Forårsprojekt.

Det er muligt at vi bliver nødt til at få lavet en oprensning af havnebassin, Johannes undersøger sammen med
Birger. Er igangsat.
Renholdelse af affaldsgård, ukrudt og andet. Skal ind som fast rutine.

Olielæk ved båd i syd, Johannes har taget prøver, vi bliver ved med at følge sagen.

Internet dækningen på havnen er rimelig, dog er hastigheden ikke i top, vi har dog ikke indtil videre ikke
mulighed for at få en hurtigere forbindelse. Vi afventer og ser om der kommer nye udbydere på et
tidspunkt.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

2. NYT FRA HAVNEN

Lægning af fliser i materialegården er i gang og forventes afsluttet snarest.

Jordvolden bag mastehuset er jævnet, der påtænkes opsat et stativ til ”gemte/glemte” master.
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DEADLINE

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

3. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud, vi følger budgettet.

Varmepumpe, luft til vand. De modtaget tilbud er gennemgået, der er enighed i bestyrelsen om at igangsætte
projektet.

Prislejet for gæstepladser, faste pladser, og andet, vi undersøger hvad vores nabohavne tager.
Det er undersøgt, priserne er meget ens, når vi sammenligner med vores nabohavne, vi ligge i den dyre ende,
men har også et højere serviceniveau.
Vi skal have fastsat priser for 2016.
HANDLINGSPUNKTER
Priser 2016

ANSVARLIG
Alle

DEADLINE
1/12-15

4. OPGAVER / PROJEKTER

Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med planer for klubhus, arbejdsgruppe består af:
Henrik Holm
Jacob Andersen
Per Christensen
Kim Hoppe
Henrik M. Christensen

Der er indkaldt til møde i d. 19/10-2015

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.
Havneinspektion i september gav ikke anledning til kommentarer, der var nogle småting der skal tages hånd
om. Næste havneinspektion vil være i februar/marts 2016
HANDLINGSPUNKTER
Havneinspektion

ANSVARLIG

Alle

DEADLINE
Marts 2016

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER
Standerstrygning d. 7/11-2015

Havnemesse, Fredericia d. 25/11-15 -------- Giv besked til Johannes, hvis du vil deltage.
Der bliver arrangeret bus fra Frederikshavn.
HANDLINGSPUNKTER

6. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE
Klubhusmøde d. 19/10-15

Foreningsmøde d. 26/10-15
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ANSVARLIG

DEADLINE

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

7. BORDET RUNDT.

Johannes: Ny affaldsplan er lavet, send en kopi til Henrik C.
HANDLINGSPUNKTER

Affaldsplan sendes til Henrik C.

Johannes

1/11-15

8. EVT.

Johannes skaffer nye hynder til klubhuset.

Der har igen været tyveri på havnen, skal vi anbefale vores medlemmer at lave en overvågnings rundering?
Vi har tidligere undersøgt muligheder som bom og videoovervågning.
Kim undersøger priser med hensyn til fællesindkøb af GPS Tracker.
Efterårsseminar i FLID d. 25/11-2015, tilmelding til Johannes.

Vi har modtaget en mail fra Frederikshavn Kommune vedr. foroffentlighedsfase i forbindelse med etablering af
Frederiks Havn ny havn.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Pris på GPS Tracker

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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Kim

Mandag d. 2/11-2015 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.

Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINE
1/11-15

