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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Garnrederplads i nord, havnen sørger for oprydning.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på oprydning.
Forventes afsluttet snarest.
Kim: Oversigt over havnen opsættes på broerne (affald, toilet og bad) …. er det sket?
Der er en oversigt på vej.
I forbindelse med højtryksrensning af både, skal det gøres uden gene for andre, på sigt skal det
overvejes om det skal gøres på lukket/beskyttet område. Skal dette på projekt listen?
Sikkerhed i forbindelse med kørsel med truck på havnens område, da søsætning og optagning af både
foregår tæt på vej og legeplads, er det besluttet at udstyre trucken med bakkamera og lydsensor. Er
indkøbt, men mangler at blive monteret.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oprydning ved garnrederplads i nord.

Johannes

1/1-2017

Oversigt over havnen opsættes på broerne

Johannes

1/1-2017

Montering af bakkamera og lydsensor på truck

Johannes

1/1-2017

2. NYT FRA HAVNEN

I nord er volden ryddet for bevoksning.
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Der starter en ny mand i praktik, Jacob starter d. 3/10-16 og vil være at finde på havnen de næste 3
måneder.
Reparations broen får ny beklædning.
Der planlægges at bro 1 og 2 udskiftes i vinterperioden. Man er gået i gang med at rydde bro 1.
HANDLINGSPUNKTER
3. ØKONOMI

Økonomien ser ganske fornuftig ud.
BEAS automaten fungerer efter hensigten, eltavler/elstander udskiftes løbende, så de også kommer
med under BEAS.
Udskiftning af elmålere på havnen vil kost rundt regnet 200.000 kr. BEAS har sagt ok til at vi laver en
aftale med udskiftning over en 3 årig periode, så udgiften bliver fordelt.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

4. OPGAVER / PROJEKTER

Der er 5 tilmeldt pensionistteam, Henrik N. og Johannes sørger for at der er opgaver t il dem, så de
kan holdes i gang. ………. Kan vi holde dem i gang?
Der er endnu ikke fremstillet en krabbevæddeløbsbane.
Det skal undersøges om vi kan få tilskud fra Friluftsrådet, til nogle af de projekter vi har gang i.
Observationer på havnerundering d. 14/9-16
1. Terrasse mod syd ved klubhuset skal laves færdig.
2. Oprydning ved mastepladsen og evt. udvidelse af masteplads.
3. Stendynge mod syd bør fjernes
4. Der trænger til en grundig oprydning mod syd, småbåde og telte, det kunne måske være en
ide at opsætte et plankeværk og lave afmærket pladser.
5. Volden mod stranden i syd, hvis den bliver studset, vil der blive udsigt fra klubhuset, til
Hirsholmene.
6. Grillpladser, de opsatte grill står for tæt på bordene og de bør også være lidt lavere.
7. Flisegangen ved den sydøstlige kaj skal renoveres.
8. Der skal etableres fliser ved garnrederpladsen i nord.
9. Der er stadig grejkasser der mangler nummer, det skal bringes i orden.
10. Fritidsfiskerhus, kan det evt. indrettes som personalerum??
11. Flytning af køkken i klubhuset, Per har ideerne.
HANDLINGSPUNKTER

Etablering af krabbevæddeløbsbane
Undersøge muligheder ved Friluftsrådet.

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Standerstrygning d. 5/11-2016
Gløgg og æbleskiver d. 10/12-16
Bjarne undersøger muligheder med hensyn til julefrokost.
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ANSVARLIG

Johannes,
Henrik N.
Henrik C.

DEADLINE

??

Generalforsamling bliver mandag d. 20/3-2017 i Maskinhallen, lokaler er booket.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Julefrokost

Bjarne

1/11-2016

6. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Bestyrelsen har aftalt at der ikke vil blive holdt foreningsmøde før engang i det nye år (2017)
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

7. BORDET RUNDT.

Bjarne: Kan der arrangeres fællestur til bådmesse?
Johannes: Der var 30 både fra JSK på visit i weekenden d. 8/10-16
HANDLINGSPUNKTER

8. EVT.

FLID har indkaldt til efterårsseminar i Fredericia, men vi har ikke denne gang mulighed for at deltage.
Johannes undersøger status for klubhus (BBR)
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Status for klubhus (BBR)

Johannes

7/11-16
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NÆSTE MØDE:

Mandag d. 7/11-2016 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Referatet skal sendes som PDF fil.

