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Beaskort, kan de bruges på BEAS automater i andre havne?
Må bådtelte stå hele året?
1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Udvidelse af mastehus, flytte eller ændrer bukke til klargøring af master, de nuværende er lidt i vejen
for håndtering af master til og fra mastehuset. Afventer til forår/sommer 2018.
Der vil blive kigget på nyt toilet i nord, havneteamet har fået denne opgave, men det er også
tiltrængt.
Der er gang i projektet, men det bliver formentlig ikke klar til denne sæson.

Vi har igangsat en proces med henblik på at få ophævet strandbeskyttelsen på Rønnerhavnens
område, samt lavet et forslag til lokalplan

Ifølge aftale med Tina Hedegaard, sender vi et forslag til byggeri på havnen (ændring af
lokalplan)
Materiale er sendt til kommunen i januar 2018

Ole: Sikker havn, Johannes får priser hjem på stiger og vi prøver at gennemgå folderen ”Anbefalinger
til danske lystbådehavne”, der er formentlig mange gode ideer vi kan gøre nytte af.
Vi arbejder videre med sikkerhed på havnen.
Johannes bestiller 2 stiger som prøver, og der bliver bestilt bådshager til alle broer.
Tømning af toiletter med vakuumpumpen skal afsluttes.
Der kigges på BEAS el stander på vinter pladsen.
Hvad er prisen på at få lagt nyt grus på vinter pladsen?
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Kim: Tager et kig på den mastekran som de har i Strandby.
Skal der mere lys på broerne?
Johannes, hvad siger regler med hensyn til lysstyrke?
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Sikkerhed på havnen

Alle

1/7-2018

2. NYT FRA HAVNEN

Bro 9 og 10 er helt færdig monteret og klar til brug.
Mastekran er monteret og prøvebelastet,
Bøjer i indsejling er lagt ud, det samme er den røde udenfor havnen, der mangler den grønne da der
ved en fejl var blevet sendt 2 stk. røde fra Frankrig i stedet for rød og grøn, den grønne bliver lagt ud
så snart den ankommer.
Læsø mangler at afhente 2 x 10 mtr. af de gamle flydebroer, så er vi kommet af med dem alle uden
udgifter for os, og de finder samtidig anvendelse andetsteds.
Vi regner med at begynde at slå græs i løbet af ugen.
HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

Går efter planen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Priser for 2019

Johannes

10/11-2018

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Ole viste 3D tegninger af et forbedret klubhus og et nyt køkken og kunne oplyse at prisen for det viste
køkken med hvidevarer ville være ca. 16.000 kr.
Johannes undersøger med hensyn til kloakering.
Kim, Lars og Ole arbejder videre med projektet.
Det er præsenteret på generalforsamlingen og prisen lander på ca. 65.000, vi vil
igangsætte renoveringen medio august 2018.
Hvordan går det med projektet vedr. kloak til klubhus og toilettømning?
Plancher til knob, evt. en håndliste rundt om skuret ved legepladsen.
Masteskur, skal volden flyttes og skal der være anderledes fralægning af master?
Husudvalg:
Fastsættelse og vurdering af priser på huse til salg blev diskuteret, Bjarne laver et oplæg til
revurdering.
Fiskerne:
Lige nu fiskes der godt med tunger.
Johannes og Leo skal håndhæve at opsatser til baljer bliver anvendt. (Det er noteret i
ordensreglement)
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Legepladsudvalg:
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Havnens dag 9/6-2018
Sankt Hans 23/6-2018
Henrik sender mail til Lone.
11/8-2018 JSK/NSK stævne
NJ DM i fladfiskeri 22/9-2018
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Johannes: Kan der ikke blive ryddet i fritidsfiskernes hus? Bjarne tager en snak med Johannes.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

7. EVT.

Reklame folder – Vi tager det videre forløb på maj mødet.
Tilbyder vi ikke passivt medlemskab?
Kan BEAS kort anvendes på BEAS automater i andre havne?
Må bådtelte stå hele sommeren?
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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Mandag d. 4/6-18 kl. 15:30 på Rønnerhavnen.
Referatet skal sendes som PDF fil.

