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Dagsorden:
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4.

Møde med Birger Isaksen
Gennemgang af sidste referat.
Nyt fra havnen.
Økonomi
Priser 2015?
5. Opgaver / Projekter!
Projekter 2015.
Arbejdsdag 2015.
Arbejdsgruppe for klubhus??
3 måneders opgaveliste. (Rundtur på havnen)
6. Kommende arrangementer
Gløgg og æbleskiver, dato?
7. Rønnerposten
Skal der udsendes 3 eller 4 blade i 2015?
Hvad kan vi spare ved kun at udsende 3 blade, Johannes, vil du undersøge?
8. Fællesmøde for klubber/foreninger på havnen
Hvordan gik mødet den 17/11-2014?
9. Bordet rundt.
10. Evt.
Garnreder

1. MØDE MED BIRGER ISAKSEN.

Birger kom og forklarede regnskabet for brugsafgiften.
Havneteamet kan også i mindre omfang bruges til omlægning af fliser, vi må gerne komme med ønsker om hvad vi i 2015 kan bruge dem
til på Rønnerhavnen.

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Vi vil som noget nyt prøve at tilbyde vinteropbevaring af både fra vore nabohavne, bestående af en pakke med løft, leje af hø jtryksrenser,
vinterplads og søsætning. Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe der kan tage sig af dette. PR udvalget bør tage sig af dette. Johannes og
Jens finder tid til et møde. Punktet tages op på mødet med foreningerne på havnen.
Ovenstående er ikke på nuværende tidspunkt løsningen, der er også blevet drøftet indendørs opbevaring af medlemmers både, måske er
det der vi skal bruge vores kræfter, Per, er det noget du vil påtage dig?
Det er stadig et problem med fiskeaffald på nordsiden af havnen, Johannes skal tag e sig af dette. Der er blevet opsat opslag i garnskuret
og Johannes vil fremover holde øje med om reglerne bliver overholdt.
Johannes har de sidste par måneder jævnligt tjekket nordsiden for fiskeaffald, og det er tilsyneladende ikke på nuværende tid spunkt et
problem.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Indendørs opbevaring af både, er det noget?

Per

??

3. NYT FRA HAVNEN

Arbejdet med udskiftning af broer forløber tilfredsstillende og efter tidsplanen
De gamle broer forsøges solgt.
Havnens personale er i gang med at klargøre vintermateriel.
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Det er nødvendigt med en reparation af vores plæneklipper, dette igangsættes.
Der er planlagt at tage bundprøver i havnebassinet med henblik på uddybning.
Bundprøverne er taget, vi har dog ikke modtaget resultatet endnu.
Kajakklubben har henvendt sig vedr. græsslåning, vi tilbyder dem at slå græsset for 300 kr. pr. gang.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Forsøge salg af gamle broer

Johannes

1/2-2015

4. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud, vi overholder stadig budgettet.
Priserne for 2015 blev drøftet, der bliver lidt regulering på gæstepladser, bademønter, slæbested.
Johannes sender opdateret priser på mail til Henrik C., som får hjemmesiden opdateret, Johannes sørger for opdatering ved bl. a.
havnelodsen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdateret priser sendes til Henrik C.

Johannes

31/12-2014

5. 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.
Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med ovenstående, arbejdsgruppe består af:
Henrik Holm
Jacob Andersen
Per Christensen
Jens Munk
Henrik M. Christensen
Ovenstående afventer indtil videre.
Projekter for 2015, nogle der har ideer, så kom med dem.
Det blev drøftet om vi skal prøve at oprette et pensionist team (Jens Munk)
Arbejdsdag 2015, forsøges afholdt i 2. kvartal.
Det blev diskuteret om ikke det vil være hensigtsmæssigt at lave opgaveliste for 3 mdr. af gangen, en list e som indeholder de opgaver,
store som små, der skal udføres på havens område.
Vedhæftet er referat fra gennemgang af havnen d. 11/11-2014, måske skal vi gøre det til en tradition og lave en sådan gennemgang 2 -3
gange årligt, en sådan gennemgang kan fint bruges som en 3 mdr. liste.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Ideer til projekter 2015

Alle

1/2-2015

Gennemgang af havnen i april 2015

Alle

15/4-2015

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Arrangement skal på hjemmeside og i Rønnerposten.

Henrik C.

31/12-2014

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Gløgg og æbleskiver lørdag d. 13/12-2014 kl. 10:00
Generalforsamling, mandag d. 23/3-2015 i Maskinhallen. (Er reserveret)
Loppemarked d. 6/6-2015 (Måske også d. 5/5)

7. RØNNERPOSTEN.

Det er tidligere blevet drøftet om tiden er inde til at droppe Rønnerposten, det koster en del penge at holde den kørende og vi kan ikke
tilnærmelsesvis få pengene ind på annoncer.
Bestyrelsen er enige om at lade den 1. Rønnerpost udkomme i 2015, i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, dereft er bliver der
taget stilling til om annoncer og indlæg fra klubber fremover skal holde liv i bladet, ellers er der forslag om at vi via hjemmesiden udsend er
nyhedsbrev, måske 4-5 gange årligt.
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HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Rønnerposten fremover?

Alle

20/2-2015

8. FÆLLESMØDE FOR KLUBBER/FORENINGER PÅ HAVNEN

Fællesmødet gik efter forventningerne godt, der er lavet et kort referat som er sendt rundt til de deltagende klubber.
Der var enighed om at holde et møde igen i februar måned 2015.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Indkalde til fællesmøde

Henrik C.

15/1-2015

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

9. BORDET RUNDT.

Ingenting
HANDLINGSPUNKTER

10. EVT.

Referatet skal sendes som PDF fil.
Vi har modtaget en anmodning fra brugerne af garnreder vedr. opsætning af ny garnreder, anmodningen blev drøftet på mødet, og der vil
blive sendt svar retur til Henrik Bech.
Vi har modtaget oplæg fra Lars vedr. finansiering, dette blev drøftet på mødet og der er sendt svar retur om vores forslag.
Vi har modtaget en forespørgsel fra Vinterbaderne vedr. montering af vindue i deres saunabygning, vi har meddelt dem at de gerne må få
isat et vindue, blot det overholder de regler der er for isætning/udskiftning af vinduer i redskabshusene.
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

NÆSTE MØDE:

Mandag d. 12/1-2015 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Dagsorden for næste møde.
Gennemgang af Rønnerhavnen d. 11/11-2014

DEADLINEDATO

