Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT

6/7-2020

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Bestyrelsen

REFERENT

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

DELTAGERE
AFBUD

KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Økonomi
3. Nyt fra havnen.
Vagter i sommerferien.
4. Nyt fra udvalg.
5. Kommende arrangementer.
6. Bordet rundt.
7. Evt.
Frederikshavn Kommune – Strandbeskyttelseslinjen.
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1. 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.
Vil det være muligt med et par ekstra vandhaner på vinterpladsen?
Placering og etablering af rør skal overvejes.
Vi må ikke glemme dette, der bør også etableres el på det areal ved Penna hvor vi etablerer
autocamperpladser.
Der skal skilte på elskabene på broerne, hvor vi beder om at brugerne fjerner tilslutninger når de ikke
er i brug og at der SKAL anvendes godkendte kabler, vi forbeholder os retten til at fjerne/klippe kabler
der ikke er godkendte.
Efter en rundtur på havnen d. 8/6-20 var vi alle enige om at der flere steder kunne trænge til maling,
derfor var beslutningen at vi skal arrangere en ”Havne arbejdsdag” d. 12/9-20.
Reflekser på pælene i indsejlingen skal monteres. Johannes sørger for dette snarest.
Grill på broer og i både er strengt forbudt, Johannes laver opslag der kan opsætte ved broerne.
Opsamling af bundmaling der er skrabet af både, vi undersøger hvilke muligheder der er, men det er
bådejerens ansvar og indtil vi finder en løsning, bør der bruges en en gangs presenning til formålet.
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Derudover blev nedenstående observeret:
1.
Alle skilte på havnen trænger til fornyelse. (Ole undersøger mulighederne) Er i gang
2.
Kloak ved garnskuret optimeres. (Lars undersøger mulighederne) Udført
3.
Gammel træmast ved mastepladsen forsøges flyttet. Udført
4.
Mange fliser trænger til opretning. (Johannes tager fat i Trigon)
5.
Oprydning ved autocamper plads + skilt.
6.
Oprydning i gamle joller på vinterpladsen, syd, få Bruno til at tage billeder og sætte et opslag i
Rønnerposten. Er i gang
7.
Grill skal sættes frem i sommerferien.
8.
Oprydning i træer ved klitterne i syd.
9.
Opsætning af sidemarkiser ved terrassen.
10.
Etablere fliseplads syd for klubhus.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Opsætte skilt på el skabe.

Johannes

1/8-20

2. ØKONOMI

Økonomi er ok.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

3. NYT FRA HAVNEN

Pumpehuset til vakuumsugeren skal bygges.
3 knobs skilt ved indsejlingen skal renoveres/males.
Baby gynge er nedtaget, da overlæggeren er rådden, der bestilles en ny som opsættes.
Vi har efterhånden brug for mere kapacitet i vores dieseltank, den nuværende skal skiftes i løbet af
et par år, Johannes har undersøgt hvad en ny koster, en tak til 10.000 liter vil koste ca. 25.000 kr.,
Johannes undersøger flere priser.
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.
Vi snakkede vagter i sommerferien, der er fundet en løsning på dette.
HANDLINGSPUNKTER

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
En plads til tømning af toiletter fra autocampere vil koste ca. 45.000 kr., det vil vi nok ikke have
mulighed for at hente hjem igen.
Vi bør få etableret autocamperpladserne ved Penna, som aftalt.
Husudvalg:
Der er pt ingen huse til salg.
Der er lavet lidt ændringer i vedtægterne for husene, Bjarne sørger for at sende rettelserne til Henrik.
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Fiskerne:
Krabbe fiskeriet er godt i øjeblikket.
Der bliver efterladt affald ved garnskuret fra rensning af garn, det vil blive holdt øje med, man skal
selvfølgelig rydde op efter sig, vi laver et indlæg i næste Rønnerpost.
Legepladsudvalg:
Det nye gyngestativ er ankommet, så det skal bare monteres/opsættes. Per hører om Keld kan
opsætte det.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Havnearbejdsdag d. 12/9-20, vi annoncerer en arbejdsdag da flere bygninger på havnen trænger til en
malerpensel, Henrik laver et opslag som kan sættes op på hjemmesiden og på havnen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Lars: Der har været en situation hvor en af havnes 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.
Nedgangen til bro 2 skal skiftes.
Ole: Der er i den hårde vind forsvundet et par af sejlklubbens bøjer.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

7. EVT.

Vi afventer svar fra kommunen vedr. nye bygninger/containere på havnen.
Mail fra Ejendomscentret, vedr. oprydning i bevoksning i klitterne, skal vi kontakte dem igen, nej vi
prøver at finde en anden løsning.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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ANSVARLIG

7/9-2020
Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINE

