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”Gæstesejler” (svenskeren med træbåden, ved gæstebroen)

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
På sidste møde blev det gjort opmærksom på at buske / planter ved gangstierne trænger til at blive trimmet, det er i mellemtid en sket.
Med hensyn til skilte ved bådpladserne med optaget/fri, blev dette debatteret, først og fremmest skal vi ikke bruge midle r til det hvis ikke
behovet er der, men vi gå i tænkeboks for at finde en evt. løsning.
Døren som skal laves fra garnhuset til den indhegnet plads, laver fritidsfiskerne selv, og de køber selv de materialer der sk al bruges.
Man ønsker også at male en blå stribe ned igennem garngården.
Overskuddet fra kræmmermarked som vi får tildelt, var til debat, der var flere ideer til hvad de kan anvendes til, men vi går lige i
tænkeboks før vi tager en beslutning.
Ved garnskuret er der observeret at der smides fiskeaffald på marken bag ved skuret, dette er selvfølgelig ikke i orden, samtidigt bliver
reglerne ikke overholdt med hensyn til det antal baljer man må stille på broerne, ovenstående skal der rettes op på.
Johannes må holde øje med om reglerne bliver overholdt.
Hvis Johannes er fraværende ved bestyrelsesmøder, skal Leo deltage.
Skilt ved indsejling med max knob skal males op, da det efterhånden er ret utydeligt, Johannes sørger for at dette bliver gjort, når vejret
tillader det.
Vinterbaderne har fjernet annoncen på deres hjemmeside vedr. udlejning af bådplads.
Der bør gøres noget ved afløbet (køkken) i klubhuset! Kan der gøres noget?
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Opretholde regler for fritidsfiskerne.

Johannes

??

2. NYT FRA HAVNEN

Rambøll har udarbejdet en ny tilstandsrapport for Rønnerhavnen, materiale vedr. rapporten er til rådighed på havnekontoret.
Projekt Frederikshavn Havn, Benny og Johannes har været til møde vedr. udvidelsen af Frederikshavn Havn, samt gennemgang af s trømog bølgeforhold og tilsanding, materialet som blev udleveret på mødet er til rådighed på havnekontoret, Cowi har lavet undersøgelsen.
Johannes har været i Sæby for at se de flydebroer der bliver bygget, han regner med at den første der bliver færdigbygget kom mer til
Rønnerhavnen.
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HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

3. ØKONOMI

Der er betalt brugsafgift til kommunen for året 2013.
Økonomien ser fornuftig ud.
HANDLINGSPUNKTER

4. OPGAVER / PROJEKTER

Affaldspladsen står nu færdig, det har allerede nu vist sig positivt, både økonomisk of fra brugerne.
”Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum, Per laver et oplæg til projektet.
Vi skal have klarlagt hvor meget der i kr. bruges på opvarmning af klubhus, samt til varmt vand i baderum. (Johannes)
Leo finder priser på ruder!
Loft isoleres, ydervægge isoleres, ruder skiftes??? ”
Energioptimering gav en heftig diskussion, da vi efterhånden har talt om det i 1 ½ år, og der er endnu ikke taget beslutn inger om nogen
af de forbedringer vi har talt om, vi må se at komme videre.
Johannes tager tilbud hjem på forskellige løsninger vedr. optimering.
Lys på broerne bør optimeres, skal dette laves som et projekt?
Projektplanen vedhæftes dette referat.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

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

Per

??

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Julearrangement skal med i Rønnerposten

Henrik C.

1/12-2013

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Julearrangement d. 14/12-13

6. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Det er stadig et problem med at overholde reglerne for placering af baljer på broerne og ved garnskuret, Johannes tager en sn ak
med ejerne af de fejlplaceret baljer.
Agnete: Tilkendegav sin utilfredshed omkring beslutninger vedr. energioptimering.
Johannes: Utilfredshed med vurdering/pris fastsættelse af huse, hvor er havnens/bestyrelsens ansvar hvis der bliver solgt et hus med råd /
svamp?
Jens: Ordensreglement vedr. garnhus? Vi har et ordensreglement, det skal så bare overholdes.
Benny: Har givet fritidsfiskerne besked om der ikke må smides fiskeaffald på marken, i havnen eller på broerne.
Keld: Mener vi skal overveje at investere i et nyt svejseværk, Johannes mener dog at det vi har, dækker vor es behov, dog bør vi overveje
at udskifte det. Per undersøger om han evt. kan skaffe et.
Bjarne: Der er nogle husejere der har et ønske om at udskifte taget på deres hus, og de ønsker tagpap i stedet for stålplader , vi tager det
til efterretning.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

7. EVT.

Havnemesse / efterårsseminar i Flid d. 20/11-2013, Johannes meddeler Birger at vi er 2-4 personer i Rønnerhavnen der gerne vil deltage.
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Kontrol besøg af ”Blå Flag”, der var en del mangler ifølge den rapp ort som vi fik tilsendt, men det beror på en misforståelse fra Blå Flag,
der var blevet kigget forkert på nogle plancher.
Nogle medlemmer har spurgt om svenskeren ved gæstebroen har lavet en speciel aftale da han har lagt der et stykke tid, Johann es kunne
oplyse at han ikke bliver opkrævet et beløb for at ligge der, han har i forvejen en bådplads i Rønnerhavnen, som han betaler for, og den
båd han normalt har liggende i Rønnerhavnen der blev flyttet til Sæby Havn, så han kun havde en båd i havnen.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:

ANSVARLIG

Mandag d. 4/11-2013 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.

Mange gange tak for mad Jens Munk
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DEADLINEDATO

