Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT

7/4-2014

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Bestyrelsen

REFERENT

Henrik M. Christensen

DELTAGERE

Johannes Frøstrup, Jens Munk, Henrik M. Christensen, Bjarne Christensen, Benny Nielsen, Henrik Nielsen

AFBUD

Per Bech Christensen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

Gennemgang af sidste referat.
Nyt fra havnen.
Økonomi
Forslag til opfølgning på budget hvert kvartal!
Opgaver / Projekter!
Nye projekter for 2014.
Generalforsamling 2014
Hvordan gik det.
Konstituering af bestyrelse.
Kommende arrangementer.
Bordet rundt.
Evt.

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Johannes får fremstillet optaget/fri skilte.
Overskuddet fra kræmmermarked som vi får tildelt, fra Trækfuglenens kræmmermarked, skal anvendes til palmer og beplantning af
kummer på havnen, Trækfuglene sørger for beplantningen.
Johannes: Utilfredshed med vurdering/pris fastsættelse af huse, hvor er havnens/bestyrelsens ansvar hvis der bliver solgt et hus med råd
/ svamp? Det kommer med i det nye direktiv som Bjarne laver. Bjarne sender det nye husregulativ til Henrik C. så vi kan få opdateret
hjemmesiden med det sidste nye.
Vi skal huske huseftersyn til foråret.
Rørene ved bro 12 er blevet forlænget.
Afløb ved køkken i klubhus er lavet.
Maling af skilt på molehovedet, Johannes sørger for at dette bliver gjort.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Skilte med fri / optaget.

Johannes

1/5-2014

Maling af skilt på molehovedet.

Johannes

1/5-2014

Bjarne skal sende det nye husregulativ til Henrik C.

Bjarne

1/5-2014

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

2. NYT FRA HAVNEN

Uddybning er startet d. 7/4-2014, der vil blive lavet hul i løbet af nogle dage.
Der er igangsat udskiftning af Y-Bomme.
Handicapbroen er på plads og klar til brug.
HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud.
Forslaget med hensyn til opfølgning på udgifter hvert kvartal er er nemmer sagt end gjort, men vi vil løbende holde øje med udgifter.
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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 k ommer
nogle resultater fra arbejdsgruppen, holder vi tilbage med udgifterne.
Vi vil som noget nyt prøve at tilbyde vinteropbevaring af både fra vore n abohavne, 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.
Nye projekter for 2014??
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

5. GENERALFORSAMLING 2014

Referat fra generalforsamlingen er d. 22/3-14 sendt rundt for gennemgang.
Der var 2 forslag til generalforsamlingen.
1. Brug af andre materialer til tag på redskabshusene, forslaget blev godkendt, i den forbindelse skal vi have ændret husregulat iv og lavet
en tegning/anvisning til hvordan taget skal se ud.
2. Forslag om at der ikke anvendes flere penge til renovering af klubhus, men derimod at der arbejdes målrettet på at få en ny bygning
opført. Forslaget blev trukket tilbage af Leon, mod at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af medlemmer af
Rønnerhavnsforeningen, der kan arbejde med planer for klubhus.
Vi spørger sejlklubben om de har et par stykker der kunne tænke sig at deltage i en arbejdsgruppe.
Bestyrelsen er konstitueret således:
Næstformand: Per
Sekretær: Henrik C.
PR udvalg: Jens, Benny og Johannes
Husudvalg: Benny, Bjarne og Per
Fritidsfiskerkontakt: Henrik N.
Rønnerposten: Indtil videre Henrik C.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Ændring af husregulativ og fremstilling af tegning/anvisning til tag.

Bjarne

15/5-2014

Sende mail til Tommy Hansen vedr. arbejdsgruppe.

Henrik C.

15/4-2014

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Livredderpatruljen kommer på besøg d. 12/7-2014 kl. 13:00
Der blev spurgt til om det var ville være godt at lave endnu et kursus i hjertestart, vi undersøger mulighederne.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Diverse arrangementer skal på hjemmesiden.

Henrik C.

1/5-2014

Undersøge mulighed for kursus i hjertestart.

Alle

1/6-2014

7. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Er der mulighed for at få indblik i forsikringsbetingelser (fælles ansvarsforsikring), Johannes sender betingelserne til Henr ik C.
Der er nogle husejere der er i tvivl om råderet over det stykke der imellem husene. Reglerne er at man har det halve på hver side af huset,
men der er flere der har lavet indbyrdes aftaler, så man har hele stykket på den ene side af huset.
Udvalget for garnhus har henvendt sig vedr. garnhaler, det er nødvendigt med en ny, og de ønsker midler til køb, Henrik N. tager en snak
med dem og vi tager det på bestyrelsesmødet i maj.
Henrik C.: Træskibslauget ønsker at bygge et maskeskur, de vil selv afholde udgifter til materialer og de sørger selv for at opføre det,
bestyrelsen er enige om at give dem lov til dette, Birger og Johannes finder i fællesskab en egnet plad s til masteskuret.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Forsikringsbetingelser sendes til Henrik C.

Johannes

1/5-2014
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Garnhaler.

Henrik N.

5/5-2014

Sende besked til Birger vedr. masteskur.

Henrik C.

15/4-2014

8. EVT.

Referatet skal sendes som PDF fil.
Det er blevet foreslået at suppleanterne ikke fremover deltager på bestyrelsesmøderne, der er enighed i bestyrelsen om at sådan bliver det
fremover.
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

NÆSTE MØDE:

Mandag d. 5/5-2014 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Dagsorden for næste møde.

DEADLINEDATO

