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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
80 meter bro mod øst er færdigetableret, der er tilgang til vand, der arbejdes videre med strøm.
Mangler lige de sidste detaljer.
Garnrederplads i nord, havnen sørger for oprydning.
Skal ordnes, så snart vejret tillader det.
Gæstepladser, der vil fremover være dobbelttakst hvis ikke fortøjningsreglerne overholdes, Johannes
sørger for opdatering af skilte.
Gæstepladser 2016:
0-10 m / 150 kr.
10-12 m / 200 kr.
12/ 250 kr.
Ingen stigninger på øvrige priser.
Opdatering af skilte, er det i gang?
På bro 1 skal der skiftet enkelte Y-bomme.
Er de skiftet?
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oprydning ved garnrederplads i nord.

Johannes

1/3-2016

2. NYT FRA HAVNEN

Der er igangsat renovering af bro 4.
Der er startet en ny mand i job aktivering.
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Johannes ønsker at købe en pro fejemaskine, han har kig på en brugt, hvis den er ok, er bestyrelsen
enige om at den bliver købt.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

3. ØKONOMI

Johannes har fået tilbud på en betalingsautomat, selve anlægget koster 82000 kr., dertil kommer
installation og årlig afgift.
Vi gennemgik tilbuddet, det ser fornuftigt ud, dog kunne vi godt tænke os der bliver flere muligheder
en blot at betale havneafgift. Andre muligheder skal undersøges.
Det foreløbige regnskab for 2015 blev gennemgået, det ser meget fornuftigt ud, de sidste tal skal lige
på plads, Martin bliver inviteret med til bestyrelses mødet i marts, hvor vi gennemgår det sammen.
Da der er kommet nye regler/love vedr. regnskab, bliver vi muligvis nødt til at lave en
vedtægtsændring, dette gennemgår vi sammen med Martin i marts, og får lavet et oplæg til
generalforsamlingen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Vedtægtsændring vedr. regnskab

Alle

7/3-16

4. OPGAVER / PROJEKTER

Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med planer for klubhus, arbejdsgruppe består af:
Henrik Holm
Jacob Andersen
Per Christensen
Kim Hoppe
Henrik M. Christensen
Projektet sættes på standby.
Pensionistteam, der har ikke været nogen tilmeldinger, Johannes prøver at lufte tankerne overfor de
pensionister der færdes på havnen, Henrik C. sender en mail til Jens Munk, for at høre om han evt.
kan give en hånd med i opstartsfasen …….. og så tager vi den derfra. Vi har haft kontakt til Jens og
fået ok fra ham, nu mangler vi bare pensionister. Der skal købes særskilt forsikring for at vi kan være
dækket ind med hensyn til frivilligt arbejde, Johannes har sørget for at dette er på plads.
Efterlønnere må ikke lave frivilligt arbejde i en forening der er momsregistreret.
Vi søger stadig pensionister.
Havneinspektion i september gav ikke anledning til kommentarer, der var nogle småting der skal
tages hånd om. Næste havneinspektion vil være i februar/marts 2016
De nye grillpladser udstyres til foråret med skovl og spand, ligeledes påtænkes der at få etableret
hegn/stakit omkring pladserne. Forårsprojekt.
Internetdækning på Rønnerhavnen.
Havnearrangement i 2016?
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Havneinspektion

Alle

Marts 2016

Grillpladser laves færdige

Johannes

1/6-2016
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5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling d. 14/3-2016
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Indkalde til fællesmøde

Henrik C.

Feb. 16

6. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Foreningsmøde/foreningsmøde i februar 2016

7. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Der har været forsøg på indbrud i garnrederskuret, skaderne er udbedret og forbedret.
Der står placeret en balje på bro 1 med olie, Johannes undersøger sagen.
Der står en balje på bro 2 med krabbeaffald, den skal fjernes.
Der er blevet spurgt om man må svømme i havnen, ja det ser vi ikke er nogen hindring.
Per: Blomsterkummen i syd er blevet påkørt, Johannes har styr på det.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Balje på bro 1 med olie

Johannes

Snarest

Balje på bro 2 med krabbeaffald

Johannes

Snarest

ANSVARLIG

DEADLINE

8. EVT.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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Mandag d. 8/2-2016 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.
Referatet skal sendes som PDF fil.

