Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT

6/5-2013

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Bestyrelsen

REFERENT

Henrik M. Christensen

DELTAGERE

Johannes Frøstrup, Benny Nielsen, Henrik M. Christensen, Agnete Bruun, Keld V. Andersen, Bjarne Christensen,
Henrik Nielsen

AFBUD

Jens Munk, Per Bech Christensen

KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gennemgang af sidste referat.
Nyt fra havnen.
Hvordan går det med uddybning?
Legepladsudvalg.
Medlems situation?
Opgaver / Projekter!
Gennemgang af opgave / projektplanen
Kommende arrangementer.
Rønnerposten
Deadline 15/5-2013
Bordet rundt.
Evt.
Weekendvagter sommerferien
Evaluering af hjertestart kursus.

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Referatet fra mødet d. 4/3-2013 blev gennemgået, og det gav ikke anledning til bemærkninger.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

2. NYT FRA HAVNEN

Uddybning er færdiggjort sidst i april, der er i år blevet fjernet ca. 6800 m3.
Vores dieselstander er defekt, den kan ikke umiddelbart repareres, så Johannes har indhentet tilbud på udskiftning, det vil koste ca. 35000
kr., da vi har en indtjening på ca. 8000 kr. om året på salg af diesel, mener vi denne udskiftning er nødvendig.
Roklubben holder åbent hus d. 11/5-2013, i forbindelse med deres 70 års jubilæum.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

3. LEGEPLADSUDVALG

Bruno har valgt at stoppe sine aktiviteter i legepladsudvalget, Per er medlem af udvalget, men vi bør finde en mere der kan d eltage i
udvalget, Jens foreslår Agnete.
Agnete vil dog gerne undersøge, hvad det indebærer, så hun tager kontakt til Bruno eller Palle, og så tager vi den igen på næste møde.
Vi vil i Rønnerposten gøre vores medlemmer opmærksomme på at der mangler medlemmer i udvalget.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

4. OPGAVER / PROJEKTER

Faste affalds og miljøpladser, bliver snarest igangsat, dette hænger sammen med en ny affaldsplan.
Johannes sørger for at ny affaldsplads bliver etableret, så den er i henhold til vores affaldsplan.
Vi har modtaget 4 indsigelser over placeringen af containerplads, vi drøftede placeringen og har nu valgt en anden placering.
Arbejdet med affaldspladsen vil være færdigt ca. 15/6-2013
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I forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplan, skal dette punkt også sættes i gang.
Johannes og Henrik C. tager et møde om de mangler der er.
Vi mangler stadig kort / piktogrammer til beredskabsplanen.
Beredskabsplanen bliver sendt til Birger i sin nuværende form.
Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum, Per laver et oplæg til projektet.
Der er rundsendt et oplæg fra Energirådgiver, Bo Bechfeldt.
Projektplanen vedhæftes dette referat.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Beredskabsplan sendes til Birger

Johannes og
Henrik

1/6-2013

Etablering af ny affaldsplads

Johannes

15/6-2013

Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum.

Per

1/9-2013

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Der er kræmmermarked på Rønnerhavnen d. 8/6-2013.
Livredderpatruljen kommer på besøg d. 13/7-2013 kl. 13:00, der vil være fokus på sikker færdsel og redning i havne, der vil blive
demonstreret selvredning og om hvordan man kan hjælpe andre der er faldet i havnen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Begge arrangementer annonceres på hjemmesiden og i Rønnerposten.

Henrik C.

15/5-2013

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

6. RØNNERPOSTEN

Næste Rønnerpost vil udkomme ca. 1/6-2013, der er deadline for indlæg d. 15/5-2013
HANDLINGSPUNKTER

7. BORDET RUNDT.

Agnete: Nævnte at en fortøjning til en flydebro formentlig var blevet skåret over.
HANDLINGSPUNKTER

8. EVT.

Jens har lavet en vagtplan for ferien, den er sendt rundt til bestyrelsen, men der er blevet byttet lidt rundt:
30/6 Jens
7/7 Bjarne
14/7 Per
21/7 Benny
28/7 Agnete
4/8 Henrik N.
11/8 Henrik C
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

NÆSTE MØDE:

Mandag d. 3/6-2013 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Dagsorden for næste møde.
Projekter på Rønnerhavnen.

DEADLINEDATO

