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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Under havnerundgang d. 15/5-17, blev nedenstående noteret:
Udvidelse af mastehus, flytte eller ændre bukke til klargøring af master, de nuværende er lidt i vejen
for håndtering af master til og fra mastehuset. Afventer til senere på året.
Garngård/garnredder plads i nord, der skal gøres alvor af at få fliselægning gjort færdig.
Der er indhentet tilbud på fliselægning, 8000 kr., dette sættes i gang, Johannes og
brugerne af garngård/garnredder plads får sat gang i etablering af stakit.
Græs og ukrudt mellem fliserne ved grillpladserne og på hammeren skal fjernes.
Bliver sat i gang så snart der er ledig tid.
Fliser ved kajkant i nordøst er igen begyndt at synke, der bør gøres noget inden nog en kommer til
skade.
Trigon er bestilt til at kigge på det og udbedre skaden.
Det er et ønske fra medlemmerne at de vandhaner der er fjernet ved vandposterne bliver monteret
igen.
Johannes får kigget på de manglende haner.
Der vil blive kigget på nyt toilet i nord, havneteamet har fået denne opgave, men det er også
tiltrængt.
Er der en estimeret dato for løsning af denne opgave?
Vi afventer svar fra Ole fra havneteamet.
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Per: Hvis vi kan finde plads til 5 nye huse, bør vi kontakte dem der står på venteliste og hører om de
er interesseret.
Der er interesse for flere huse, så vi undersøger mulighederne.
Der har d. 6/2-17 været afholdt et møde med kommunen vedr. bebyggelse på havnen, i den
forbindelse har kommunen sagt at der skal en ny lokalplan til inden der umiddelbart kan gives
tilladelse til mere byggeri på havnen.
Vi vil forsøge at få et møde med Erhverv og udvikling, med henblik på at få ændret lokalplanen.
Forud for mødet havde vi i bestyrelsen et møde omkring vores ønsker.
Per kontakter kommunen vedr. lokalplan.
Er der nyt fra kommunen?
Henrik tager kontakt til Tina Hedegaard.
Terrassen mod syd, ved klubhuset, vil blive færdiggjort inden sommer.
Vi har egentlig sagt 1/6, men vi skal diskutere det på næste bestyrelsesmøde.
Etablering af terrasse vil starte op d. 20/5-2017 (arbejdsdag), og så må vi se hvor langt vi kommer.
Bestyrelsen mødes d. 24/6-17 kl. 08:00 for at få terrassen færdig.
Bjarne: Finder en dato for huseftersyn!
Per kontakter Bjarne for at finde en dato.
Oplægget fra Ole til nye bagagevogne ser rigtig fin ud, Johannes lave en aftale med
produktionsskolen.
Oplæg til ændring af vedtægter, hvis der skal investeres mere end for eks. 200.000 skal det
godkendes af generalforsamlingen, Henrik C. laver oplæg til næste generalforsamling.
Kim ønsker at man ser på nye muligheder for mastekran. Afventer.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Dato for huseftersyn

Bjarne

?

Bestille bagagevogne

Johannes

1/7-17

Ændring af vedtægter vedr. investering

Henrik C.

1/1-18

2. NYT FRA HAVNEN

Der er brugt en del ressourcer på oprydning omkring shelteren.
Vi har i dag haft møde med Hanne Lauritsen fra Grøn Fritid med henblik på at få lavet en
vedligeholdelsesaftale med kommunen, for shelteren, Hanne kommer tilbage med et oplæg.
Der er den senest tid brugt meget tid på vedligeholdelse og oprydning.
Bycyklerne har vi fået igen i år, men det er formentlig sidste år den ordning kører.
Evt kan vi prøve at undersøge den løsning der er på Strandby Havn.
HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

Budgettet følges.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

4. NYT FRA UDVALG

Legepladsudvalget: Der har været syn på legepladsen, rapporten er vedhæftet dette referat. Der
trænger til vedligeholdelse, ifølge aftale med kommunen er det Rønnerhavnen der står for
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vedligeholdelse, udvalget har møde i dag d. 12/6-17 og Per tager derefter kontakt til Johannes og får
sat en aftale på plads med vedligeholdelse. Per undersøger om det er muligt at flytte skuret til
krabbevæddeløbsbanen.
Fritidsfiskerne: Vores ordensreglement ændres så det passer med reglerne for placering af baljer på
broerne.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Ændring af ordensreglement.

Henrik C.

1/7-17

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Legepladsens kræmmermarked d. 5/8-2017
JSK har meldt deres ankomst fra d. 10/8 til 13/8-2017
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

6. FÆLLESMØDE

Afventer
HANDLINGSPUNKTER

7. BORDET RUNDT.

Kim: Ønsker flere palmer på havnen, Johannes undersøger muligheder og priser.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

8. EVT.

Weekendvagter i ferien: Der skal kun være tilsyn og evt. opfyldning og rengøring af toiletter og bad.
Søndag d. 9/7: Per
Søndag d. 16/7: Kim
Søndag d. 23/7: Lars
Søndag d. 30/7: Johannes
Lørdag d. 5/8: Bjarne og Ole (efter kræmmermarked kl. 16:00)
Sankt Hans, der er en aftale på plads med Sindallund Grundejerforening og der er styr på alle punkter.
Hvem deltager:
Per og Lotte
Henrik og Mette
Kim + 1, måske
Ole + 1, ?
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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ANSVARLIG

Mandag d. 14/8-2017 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Referatet skal sendes som PDF fil.
Rapport, tilsyn legeplads

DEADLINE

