Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT

6/3-2017

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Bestyrelsen

KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

Kim Hoppe
Johannes Frøstrup, Per Bech Christensen, Kim Hoppe, Lars Johannesen, Bjarne
DELTAGERE
Christensen, Ole Guldsmed, Martin Engbjerg
AFBUD
Henrik M. Christensen
Dagsorden: (revideret)
REFERENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Regnskab – Martin Engbjerg
Gennemgang af sidste referat.
Nyt fra havnen.
Økonomi
Opgaver / Projekter!
Projekter for 2017.
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Hvordan gik ”Vild med vand” mødet?
Frederikshavn kommune – lokalplan – hvordan griber vi det an??
Mail fra Kim Hoppe!

1. REGNSKAB

Regnskabet blev gennemgået sammen med Martin.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

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.
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.
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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.
Der har været en undersøgelse i gang i Bådelauget, og de har fået en del svar på om nødvendigheden
af mulighed for at få båden løftet med mast, der er 11 medlemmer der gerne vil benytte sig af
muligheden, hvis den er tilstede.
Beskeden som var sendt ud lød således:
” Opråb, vi er blevet bedt om at undersøge hvor stor interesse der er for sejlbåde om at
komme på land med mast. Det kræver et nyt løfte åg til en ca. pris på 100.000 kr. som
Rønnerhavnen vil betale.”
Ja, Rønnerhavnen vil betale, medlemmerne driver Rønnerhavnen, så man er selv med til at betale.
Lars får en ingeniør til at lave en vurdering og fremskaffer en pris på hvad det vil koste, vi skal dog
være opmærksomme på om der kommer yderligere udgifter, det kan være terræn forhold og andet.
Vi er i gang med at indhente priser.
Vi mangler tilbagemelding ang. Pris og sikkerhed.
Er det muligt at der laves et stativ til baljer, så de ikke står direkte på de nye træbroer?
Lars og Johannes fremstiller en prototype, som kan danne grundlag for fremstilling af et stativ, der
kan anvendes til placering af baljer.
Der er bestilt materialer til stativerne, Johannes fremstiller prototype.
Johannes har søgt om at udvide sandfodringen, da grænsen på det tilladte er nået.
Der er givet en straks udvidelse på 6500 m3
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oversigt over havnen opsættes på broerne

Johannes

1/6-2017

Vurdering af løfte åg til truck.

Lars
Lars og
Johannes

1/5-2017

Stativ til baljer på broerne.

1/4-2017

3. NYT FRA HAVNEN

Bro 1 og 2 er færdige, der mangler kun etablering af strøm.
Konstruktionen af østbroen blev debatteret, dog uden konkrete beslutninger.
Der vil blive kigget på nyt toilet i nord, havneteamet har fået denne opgave, men det er også
tiltrængt.
Er der en estimeret dato for løsning af denne opgave?
HANDLINGSPUNKTER

4. ØKONOMI

Johannes har fået priser på oprensning for 2017, 31,00 kr. pr. m3 op til 4000 m3, derefter 28,00 kr.
pr. m3.
Der vil blive oprenset mindre mængde i år, da der kun er tilsanding mellem molehovederne.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. OPGAVER / PROJEKTER

Ole og Johannes finder en løsning på at få fremstillet og placeret en krabbevædeløbsbane inden
sæsonstart.
Terrassen mod syd, ved klubhuset, vil blive færdiggjort inden sommer.
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Der vil blive kigget på grillpladserne, grill vil blive sænket.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Etablering af krabbevæddeløbsbane

Ole og
Johannes

1/6-2017

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling er som planlagt, mandag d. 20/3-2017 i Maskinhallen.
Bjarne sørger for at bestille spisning.
Standerhejsning lørdag d. 1/4-2017 kl. 10:00 i Rønnerhavnen.
Der vil blive arrangeret arbejdsdag på havnen d. 20/5-2017
Trækfuglene arrangerer kræmmermarked d. 10/6-2017
JSK har meldt deres ankomst fra d. 10/8 til 13/8-2017
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.

Per: Hvis vi kan finde plads til 5 nye huse, bør vi kontakte dem der står på venteliste og hører om de
er interesseret.
Der er interesse for flere huse, så vi undersøger mulighederne.
Der har d. 6/2-17 været afholdt et møde med kommunen vedr. bebyggelse på havnen, i den
forbindelse har kommunen sagt at der skal en ny lokalplan til inden der umiddelbart kan gives tilladelse
til mere byggeri på havnen.
Vi vil forsøge at få et møde med Erhverv og udvikling, med henblik på at få ændret lokalplanen.
Forud for mødet havde vi i bestyrelsen et møde omkring vores ønsker.
Per kontakter kommunen vedr. lokalplan.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

9. EVT.
HANDLINGSPUNKTER
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NÆSTE MØDE:

Mandag d. 3/4-2017 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Referatet skal sendes som PDF fil.

