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REFERAT
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MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Bestyrelsen

REFERENT

Henrik M. Christensen
Kim Hoppe, Lars Johannesen, Johannes Frøstrup, Per Bech Christensen, Henrik M.
Christensen, Bjarne Christensen og Ole Guldsmed, Martin Engbjerg

DELTAGERE

KL. 19:00

ONLINE

AFBUD

Dagsorden:
1. Økonomi
Martin deltager og vi tager en rundtur i regnskabet.
2. Gennemgang af sidste referat.
3. Nyt fra havnen.
4. Nyt fra udvalg.
5. Kommende arrangementer.
Ekstra bestyrelsesmøde (Rønnerhavnens udvikling) 6/3-21 fra kl. 09:00 til 14:00
Generalforsamling d. 24/3-2021, der er booket lokaler.
Standerhejsning, forslag lørdag d. 3/4-21
Arbejdsdag i maj måned, så det kan komme med i Rønnerposten, april udgaven.
6. Bordet rundt.
7. Evt.
1. ØKONOMI

Økonomi er ok.
Martin gennemgik regnskabet for 2020.

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Afgørelsen for strandbeskyttelseslinjen er kommet, vi har modtaget en oversigt fra kommunen, vi har
bedt om et møde med kommunen for at drøfte afgørelsen.
Mødet er sat til mandag d. 10/2-20 kl. 13:30 på Rønnerhavnen.
Det blev et møde hvor vi ikke blev meget klogere, der skal stadig laves om på lokalplanen, og det
mener jeg er kommunens ansvar, ikke vores, så vi kontakter kommunen og beder dem om at tage fat
i en ny lokalplan, vi beder om et møde med Christian Aarup.
Der er skrevet til kommunen, vi afventer svar fra dem.
Møde med kommunen er afholdt, men blev vi klogere?
Hvis COVID-19 restriktioner tillader det, vil vi afholde udviklingsmødet d. 11/4-21.
Vandhaner og strøm på vinterpladsen.
El til autocamperpladser. Kabler er nedgravet og el skabe opsat.
El og vand bliver i 2021
Der vil blive holdt arbejdsdag i foråret 2021
Dato bestemmes på næste møde, gerne maj måned, så det kan komme med i
Rønnerposten som udkommer ca. 20 april.
Arbejdsdag bliver lørdag d. 8/5-21, Henrik laver indlæg til Rønnerposten.
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Der har været problemer med vandtrykket i hanerne sommeren igennem, Johannes prøver at tage fat
i forsyningen for at undersøge om der kan gøres noget ved det.
Det er ikke aktuelt nu, men vi holder øje med vandtrykket når sæsonen starter igen
Der har været et par situationer hvor en af havnens medlemmer har påsejlet en, eller flere både, når
sådan noget sker, har den der påsejler at ansvar for at kontakte havnefogeden og ejerne af den/de
både der bliver påsejlet, så evt. skader bliver meldt til forsikringen… ……..
alle både der hører hjemme i Rønnerhavnen er dækket af en fælles ansvarsforsikring.
Indlæg laves til Rønnerposten, artikel om dækning anmeldelse osv.
Derudover blev nedenstående observeret:
2.
Mange fliser trænger til opretning. Trigon vurderer at en opretning med maskine ikke vil
være ideelt, da fliserne er gamle og skrøbelige, og formentlig ikke kan holde til det, så der
er nok kun en vej, optagning og nedlægning.
8.
Oprydning i træer ved klitterne i syd. 2021
10.
Etablere fliseplads syd for klubhus. 2021
Der er taget nye bundprøver inde i havnen, vi har dog ikke modtaget resultatet af prøverne.
Der er for et par år siden sket ændringer i reglerne om kørsel med truck, Johannes kontakter
arbejdstilsynet og får klar besked på hvad der kræves for at køre med vores truck.
Man skal have Teleskoplæsser certifikat, Jens og Johannes sørger for at blive tilmeldt.
Jens har fået Teleskoplæsser certifikat.
Johannes mangler, men det har endnu ikke været muligt pga. COVID-19
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Fliseplads etableres inden udgangen af maj 21, dette bør gøres af
en ekstern leverandør. (Husk evt. forlængelse af stakit)
Oprydning i træer og buske

Johannes/
Henrik
Johannes

30/4-21

Indlæg til Rønnerposten vedr. fælles ansvarsforsikring

Henrik

15/3-21

Indkaldelse til arbejdsdag

Alle

15/3-21

31/5-21

3. NYT FRA HAVNEN

Den nye dieseltank er kommet, nu skal den blot monteres, der bliver monteret en pullert for at
forhindre påkørsel, derved kan vi undgå at etablere spildbakke.
Havnekontoret er blevet malet.
Johannes har repareret grusvejene.
Vi får ny telefon- og internet udbyder.
”Tømning af toilettanke” afsluttes.
HANDLINGSPUNKTER

Afslutning af projekt ”Tømning af toilettanke”

Johannes

30/4-21

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Skilteprojektet er i gang, og går planmæssigt, trods manglende piktogrammer. Det store skilt på
hammeren bliver 6 m. langt, placeringen skal tjekkes for udsyn inden opsætning, Ole har tjekket
udsyn og det kommer ikke i vejen nogen. De sidste skilte bliver opdateret med piktogrammer. Så
mangler kun opsætningen.
Ny skrid sikring afprøves på nedgangsbroerne.
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Husudvalg:
Ingen huse til salg.
Næste huseftersyn bliver i maj 2021
Fiskerne:
Der er ikke meget at berette, men der er gang i fiskeriet, og der er kommet nye/flere brugere af
garnhuset.
Legepladsudvalg:
Sørøverskibet skal smøres, når vejret bliver til det.
Der arbejdes stadig på at få monteret et net agter på sørøverskibet.
Borde/bænke ved legepladsen trænger til udskiftning, Johannes får et tilbud hjem.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Planlægning af huseftersyn i maj måned

Husudvalg

30/4-21

Tilbud på borde/bænkesæt til legepladsen

Johannes

31/3-21

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Ekstraordinært bestyrelsesmøde (Rønnerhavnens udvikling) er flyttet til søndag d. 11/4-21 kl. 09:00 til
14:00
Generalforsamling er nu pga. COVID 19 flyttet til onsdag d. 28/4-21, vi ved dog endnu ikke om det
bliver nødvendigt at flytte det endnu engang.
Arbejdsdag i maj måned, bliver lørdag d. 8/5-21
Standerhejsning, flytter vi til 10/4-21 og vi håber det bliver muligt.
JSK kommer d. 12/6-21
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Per: Er der undersøgt mulighed for lån i Kommune Kredit?
Se FLID bladet for løsningen med bådpladser i Middelfart.
Lars: Der bør udskiftet flere pærer i lamperne på havnen.
Ole: Træbevoksning, Johannes tager fat i Søren Hoff.
Kim: Der mangler lys ved gangstien rundt roklubben.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Lave et overblik over renovering af gulv. (Evt. skal det laves af
håndværkere udefra)

Alle

15/3-21

7. EVT.

Gulv i klubhus!!
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NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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6/4-21 (Tirsdag)
Referatet skal sendes som PDF fil.

