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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Udvidelse af mastehus, flytte eller ændrer bukke til klargøring af master, de nuværende er lidt i vejen
for håndtering af master til og fra mastehuset.
Der kan allerede nu lægges master i det nye skur, det vil blive færdiggjort i efteråret.
Tømning af toiletter med vakuumpumpen skal afsluttes.
Vil ske efter sommerferien.
Der kigges på BEAS el stander på vinter pladsen.
Det bliver næste etape, prisen vil ligge omkring 150.000 til 200.000 kr.
Næste etape bliver først i 2019.
Hvad er prisen på at få lagt nyt grus på vinter pladsen?
Det vil blive undersøgt senere på året.
Kim: Tager et kig på den mastekran som de har i Strandby.
Skal der mere lys på broerne?
Johannes, hvad siger regler med hensyn til lysstyrke?
Det er undersøgt, og der er ikke krav til lysstyrken, men derimod krav til hvor lyskeglen
rammer vandet.
Reklame folder – Vi tager det videre forløb på maj mødet.
Henrik tager en snak med Søren.
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Afventer.
Der har i juni været huseftersyn, og der er udsendt anbefalinger til husejerne.
Der vil blive indkøbt/fremstillet ca. 40 grøn/rød skilte til mærkning af optaget/ikke optaget pladser.
Johannes gennemgår affaldsplanen for ændringer.
Vi har endnu ikke hørt afgørelsen fra Kystdirektoratet vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, der er
formentlig ikke nyt før 1. kvartal 2019.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

2. NYT FRA HAVNEN

Der har i sommer været 667 gæstesejlere, hvoraf de 169 var fra frihavne, derudover har der været 64
autocamper overnatninger.
Masteskuret er lukket med plader.
Leo afholder ferie, Johannes starter ferie i begyndelsen af september.
Ny kloak ved klubhuset bliver lavet i august måned.
De nye bådshager er sat op og linerne ved redningskransene er udskiftet.
Der bliver opsat en lille varmepumpe i fiskernes hus.
HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

Ingen bemærkninger.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG
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Priser for 2019

Johannes

10/11-2018

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Renovering af klubhus skal planlægges, Kim, Ole og Lars indkalder til første arbejdsdag.
Projektet med tanken til tømning af toiletter skal afsluttes, Ole og Johannes får lavet en plan.
Masteskur, skal volden flyttes og skal der være anderledes fralægning af master?
Ole tager en snak med Bådelauget, så det bliver lavet på den mest fornuftige måde.
Vi afventer svar fra bådelauget.
Husudvalg:
Fiskerne:
Legepladsudvalg:
Der mangler kræfter til specielt til oprydning/afrigning efter kræmmermarked.
Der trænger også til vedligehold af legepladsen.
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HANDLINGSPUNKTER
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5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

NJ DM i fladfiskeri 22/9-2018
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Per: Bådplads til Ib Bollerup, der blev debatteret en del, men bestyrelsen kom frem til en løsning, som
Ole/Johannes vil drøfte med Ib.
Ole: Kan man lave så autocampere der besøger havnen, holder samlet, det blev drøftet og vi kigger på
det næste år.
HANDLINGSPUNKTER
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7. EVT.

Vi har fået en mail fra UV dykkerne, de ønsker at få fast tilholdssted i Rønnerhavnen, vi prøver at finde
en løsning, så de kan have plads til lidt udstyr.
Der er blevet klaget over manglende græsslåning, dette tager vi til efterretning.
Det er ikke lykkedes at få kontakt til Koraldyk, vedr. de containere de har stående på havnen, men vi
vil forsøge igen.
Der er blevet fjernet et stakit mellem hus nr. 18 og 19, Johannes undersøger hvorfor det er sket.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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