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1. RØNNERPOSTEN

Der er fuld fart på annoncører til Rønnerposten, som det ser ud nu, vil der formentlig være et lille
overskud på bladet.
Der er nu skiftet trykkeri, bedre pris og forbedret layout.
Det er et ønske at Rønnerposten kommer ud til så mange medlemmer som muligt, men vi kan se at
der kun bliver afhentet ca. 250 blade på Rønnerhavnen, vi kan dog ikke se hvor mange der læser det
via vores hjemmeside.
Efter lidt research kan vi konstatere at det vil være alt for dyrt og sende Rønnerposten ud med post
Danmark eller andre, men Bruno har tilbudt at dele det rundt til medlemmerne i nærområdet, mod
betaling, men langtfra hvad det vil koste med post Danmark, de som ikke bor i nærområdet vil få det
tilsendt.
Det er et ønske at der bliver lavet/oprettet en konto, hvor alle udgifter og indtægter vedr.
Rønnerposten, så vi nemmere kan følge udviklingen i forbrug og indtjening, Johannes sørger fo r at
dette bliver gjort.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Konto til alle indtægter og udgifter vedr. Rønnerposten.

Johannes

Snarest

2. REGNSKAB

Regnskab for 2016 blev gennemgået, det ser fornuftigt ud.
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HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

3. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Kim: Oversigt over havnen opsættes på broerne (affald, toilet og bad) …. er det sket?
Der er en oversigt på vej.
Bliver sat op inden sæson 2017.
Nyt løfte åg til truck, så der er mulighed for at løfte både med mast, det har givet en del debat i
bestyrelsen, der er en del brikker der skal falde på plads, der skal undersøges hvor mange brugere
der vil have glæde af det, da det er en rimelig investering, samtidigt vil det formentlig give problemer
for havnens personale at flytte både med mast, til vinter pladsen, da et løfte åg af den type vil have
en krog i stedet for et fastmonteret hejs.
Der er både plusser og minusser, Kim, Lars og Per vil lave en undersøgelse af hvad det vil indebære,
hvis det er nødvendigt at få en ingeniør ind over til beregninger, må vi betale hvad det koster, så vi
får den bedst mulige løsning.
Der har været en undersøgelse i gang i Bådelauget, og de har fået en del svar på om nødvendigheden
af mulighed for at få båden løftet med mast, der er 11 medlemmer der gerne vil benytte sig af
muligheden, hvis den er tilstede.
Beskeden som var sendt ud lød således:
” Opråb, vi er blevet bedt om at undersøge hvor stor interesse der er for sejlbåde om at
komme på land med mast. Det kræver et nyt løfte åg til en ca. pris på 100.000 kr. som
Rønnerhavnen vil betale.”
Ja, Rønnerhavnen vil betale, medlemmerne driver Rønnerhavnen, så man er selv med til at betale.
Lars får en ingeniør til at lave en vurdering og fremskaffer en pris på hvad det vil koste, vi skal dog
være opmærksomme på om der kommer yderligere udgifter, det kan være terræn forhold og andet.
Er det muligt at der laves et stativ til baljer, så de ikke står direkte på de nye træbroer?
Lars og Johannes fremstiller en prototype, som kan danne grundlag for fremstilling af et stativ, der
kan anvendes til placering af baljer.
Der er lavet forsøg med at montere lister på nedgangsbroerne, for at se om det kan gøre dem lidt
mere skridsikre.
Johannes har lavet nogle trælister som er monteret på nedgangene, som forsøg.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oversigt over havnen opsættes på broerne

Johannes

1/5-2017

Vurdering af løfte åg til truck.

Lars
Lars og
Johannes

1/3-2017

Stativ til baljer på broerne.

1/4-2017

4. NYT FRA HAVNEN

Trigon er bestilt til renovering af flisebelægning, hvor vi ikke selv har mulighed for at udbedre
skaderne.
Johannes har søgt om at udvide sandfodringen, da grænsen på det tilladte er nået.
Jacob som har været i praktik på havnen stopper, Johannes forsøger at finde en ny med samme
betingelser.
HANDLINGSPUNKTER
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5. ØKONOMI

Se punkt 2

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. OPGAVER / PROJEKTER

Vi har besluttet at ideen med et pensionist team bliver lagt på is indtil videre, det vil blive taget op på
et senere tidspunkt.
Der er endnu ikke fremstillet en krabbevæddeløbsbane.
Ole og Johannes finder en løsning på at få fremstillet og placeret en krabbevædeløbsbane inden
sæsonstart.
Det skal undersøges om vi kan få tilskud fra Friluftsrådet, til nogle af de projekter vi har gang i.
Der vil være mulighed for at søge om tilskud til nogle af de projekter vi har, det vil vi tage op når
tiden kommer.
HANDLINGSPUNKTER

Etablering af krabbevæddeløbsbane
Undersøge muligheder ved Friluftsrådet.

ANSVARLIG

Ole og
Johannes
Henrik C.

DEADLINE

1/6-2017

7. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling bliver mandag d. 20/3-2017 i Maskinhallen, lokaler er booket.
Standerhejsning lørdag d. ¼-2017 kl. 10:00 i Rønnerhavnen
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

8. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

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

ANSVARLIG

DEADLINE

9. BORDET RUNDT.

Bjarne: Hvis man er på venteliste til hus, og siger nej, bliver man så flytte ned på ventelisten?
Vi var enige om at det er sådan det skal være.
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.
Lars: Fiskerne kan flytte til bro 1, hvis der kommer is.
Lars har modtaget en mail, fra en af fiskerne, omkring opsætning af en container til fiskegrej.
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Vi er enige om i bestyrelsen at vi ikke vil tillade opsætning af flere containere på havnen, vi vil
undersøge om det er muligt at bygge en form for overdækket/lukket skur, som kan tilbydes de fiskere
der har behov for det.
Ole: Bådelauget planlægger et kapsejlads arrangement, de spørger om det er muligt at vi kan tilbyde
gratis plads til de der deltager fra andre af kommunens havne.
Bestyrelsen er enige om at det kan vi godt.
Kan vi gøre noget for at de autocampere der overnatter på palmestranden, giver et eller andet gebyr,
Rønnerhavnen kan stå for indkrævningen mod at beholde gebyret i Rønnerhavnen.
Det vil blive undersøgt.
Henrik: Vi har modtaget en forespørgsel om evt. at oprette en UV jagt klub på Rønnerhavnen.
Det vil ikke være noget problem, de skal selvfølgelig være under samme betingelser som andre klubber
på havnen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Skal vi bygge 5 eller flere nye huse?

Per

Sende mail til Brian vedr. container.

Henrik

DEADLINE

1/2-2017

10. EVT.

Rapport fra ”Ej blåt til PYNT”, vi er enige om at det er en rigtig god rapport der er lavet, vi vil i
bestyrelsen bruge den til udvikling af Rønnerhavnen og udbygge netværket med havnens foreninger og
naboer.
Alle i bestyrelsen bedes nøje læse den igennem og komme med forslag og ideer til hvad vi kan gøre.
Jeg tror vi bliver nødt til at tage et særskilt møde om ovenstående.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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ANSVARLIG

Mandag d. 6/2-2017 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Referatet skal sendes som PDF fil.
Dagsorden for Generalforsamling 2017

DEADLINE

