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1. RØNNERPOSTEN

Der er fuld fart på annoncører til Rønnerposten, som det ser ud nu, vil der formentlig være et lille
overskud på bladet.
Fra næste udgave bliver der skiftet trykkeri.
Det er et ønske at Rønnerposten kommer ud til så mange medlemmer som muligt, men vi kan se at
der kun bliver afhentet ca. 250 blade på Rønnerhavnen, vi kan dog ikke se hvor mange der læser det
via vores hjemmeside.
Bjarne vil undersøge om det er muligt at omdele Rønnerposten til vores medlemmer i 9900 området.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Mulighed for omdeling af Rønnerposten.

Bjarne

1/1-17

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Kim: Oversigt over havnen opsættes på broerne (affald, toilet og bad) …. er det sket?
Der er en oversigt på vej.
Bliver sat op inden sæson 2017.
Garnpladserne er klar til fliselægning, der er kommet materiale, så brugerne kan gå i gang med
arbejdet.
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El standere på broerne vil blive udskiftet over de næste par år, der er lavet en aftale med
Elektrikeren.
Nyt løfte åg til truck, så der er mulighed for at løfte både med mast, det har givet en del debat i
bestyrelsen, der er en del brikker der skal falde på plads, der skal undersøges hvor mange brugere
der vil have glæde af det, da det er en rimelig investering, samtidigt vil det formentlig give problemer
for havnens personale at flytte både med mast, til vinter pladsen, da et løfte åg af den type vil have
en krog i stedet for et fastmonteret hejs.
Der er både plusser og minusser, Kim, Lars og Per vil lave en undersøgelse af hvad det vil indebære,
hvis det er nødvendigt at få en ingeniør ind over til beregninger, må vi betale hvad det koster, så vi
får den bedst mulige løsning.
Vi går nu vinteren i møde, der skal være sand tilgængelig ved broerne.
Er det muligt at der laves et stativ til baljer, så de ikke står direkte på de nye træbroer?
Johannes mener ikke det er muligt, men der må gerne stå baljer i ”trekanten” på y-bommene.
Nedgang til broerne bør fremstilles i hårdttræ.
Ordensreglement i garnskur/garngård opdateres i henhold til ændringer fra Lars.
Der er i øjeblikket en landsdækkende debat omkring muligheden for tømning af toilettanke i
Danmarks lystbådehavne, vi følger udviklingen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oversigt over havnen opsættes på broerne

Johannes
Kim, Lars og
Per
Lars

1/5-2017

Vurdering af løfte åg til truck.
Ordensreglement for garnplads/garnredder skur.

1/2-2017
1/2-2017

3. NYT FRA HAVNEN

Der planlægges at bro 1 og 2 udskiftes i vinterperioden. Man er gået i gang med at rydde bro 1.
Der blev aftalt på mødet i november at man skulle vente med at afmontere bro 2 til at bro 1 ville
være så færdig at den kunne anvendes fiskerne, det ville gøre det lidt nemmere for dem med hensyn
til is i havnen, og de ville stadig være tæt på garnskuret.
Broen mod øst som er knækket, bliver udskiftet, når bro 1 og 2 er færdige.
Der er lavet forsøg med at montere lister på nedgangsbroerne, for at se om det kan gøre dem lidt
mere skridsikre.
Bagagevogne skal sættes ind
HANDLINGSPUNKTER

Bagagevogne inddrages.

Johannes

15/12-16

4. ØKONOMI

Økonomien ser ganske fornuftig ud.
Bestyrelsesmødet i januar rykkes til 16/1-2017, så kan regnskabet nå at blive færdigt.
Der har været 76 frihavnsovernatninger i Rønnerhavnen i 2016.
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

DEADLINE

5. OPGAVER / PROJEKTER

Der er 5 tilmeldt pensionistteam, Henrik N. og Johannes sørger for at der er opgaver t il dem, så de
kan holdes i gang. ………. Kan vi holde dem i gang?
Hvad kan vi gøre for at gøre det attraktivt for at der møder nogle op?
Der er endnu ikke fremstillet en krabbevæddeløbsbane.
Det skal undersøges om vi kan få tilskud fra Friluftsrådet, til nogle af de projekter vi har gang i.
Der vil være mulighed for at søge om tilskud til nogle af de projekter vi har, det vil vi tage op når
tiden kommer.
Observationer på havnerundering d. 14/9-16
1. Terrasse mod syd ved klubhuset skal laves færdig. (Termin d. 1/5-2017)
2. Oprydning ved mastepladsen og evt. udvidelse af masteplads. (Sommer 2017)
3. Stendynge mod syd bør fjernes. (Snarest muligt)
4. Der trænger til en grundig oprydning mod syd, småbåde og telte, det kunne måske være en
ide at opsætte et plankeværk og lave afmærket pladser. (Ikke en god ide at opsætte
plankeværk eller lign., brugerne skal have besked på at der skal være ryddeligt på
området)
5. Grillpladser, de opsatte grill står for tæt på bordene og de bør også være lidt lavere. (Termin
1/6-2017)
6. Flisegangen ved den sydøstlige kaj skal renoveres. (Trigon er bestilt til denne opgave)
7. Der skal etableres fliser ved garnrederpladsen i nord. (Er i gang)
8. Der er stadig grejkasser der mangler nummer, det skal bringes i orden. (Er i gang)
9. Fritidsfiskerhus, kan det evt. indrettes som personalerum??
10. Flytning af køkken i klubhuset, Per har ideerne.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Etablering af krabbevæddeløbsbane

Johannes

??

Undersøge muligheder ved Friluftsrådet.

Henrik C.

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling bliver mandag d. 20/3-2017 i Maskinhallen, lokaler er booket.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

7. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Bestyrelsen har aftalt at der ikke vil blive holdt foreningsmøde før engang i det nye år (2017)
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

8. BORDET RUNDT.

Bjarne: Skal man gå i dialog med campingpladsen om brug af deres svømmehal?
Per: Hvis vi kan finde plads til 5 nye huse, bør vi kontakte dem der står på venteliste og hører om de
er interesseret.
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HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Skal vi bygge 5 eller flere nye huse?

Per

DEADLINE

9. EVT.

Rapport fra ”Ej blåt til PYNT”, vi er enige om at det er en rigtig god rapport der er lavet, vi vil i
bestyrelsen bruge den til udvikling af Rønnerhavnen og udbygge netværket med havnens foreninger og
naboer.
Alle i bestyrelsen bedes nøje læse den igennem og komme med forslag og ideer til hvad vi kan gøre.
HANDLINGSPUNKTER

4

ANSVARLIG

NÆSTE MØDE:

Mandag d. 16/1-2017 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINE

