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Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.
Hvad er status for COVID-19, kan vi overholde anbefalingerne?
3. Nyt fra udvalg.
4. Generalforsamling
Hvad gør vi??
5. Kommende arrangementer.
6. Bordet rundt.
7. Evt.
Frederikshavn Kommune – Strandbeskyttelseslinjen.
Frederikshavn Kommune – Oprydning i bevoksning i klitterne.

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 tager kontakt til 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 afventer indtil bådene er i vandet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Indkøb og opsætning af flagstænger ved indsejlingen

Johannes

1/5-2020

2. NYT FRA HAVNEN

Ifølge Johannes, følger vi anvisningerne fra sundhedsstyrelsen vedr. COVID-19.
Der har været en kabelfejl på havnen, den er blevet udbedret, der er etableret et nyt kabel.
Handicapbroen er på plads, eller i hvert fald på vej.
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Der er udskiftet og renoveret Y-bomme.
Græsslåningen er startet op.
Der er fjernet en grill, das nogle unge mennesker synes det kunne være sjovt at have bål i den.
HANDLINGSPUNKTER

3. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
De 2 gamle træbåde der står på land, bliver fjernet af Ole.
Der er indimellem for få elstik i skabene på broerne.
Der skal opsættes skilte, Dame/Herre ved toiletterne.
Gratis gæstepladser i kommunale havne??
Lars og Ole får styr på de sidste lister i køkkenet.
Der bliver ikke opkrævet havnepenge på Hirsholmene, Johannes har ikke hørt noget om mærker i år.
Bådelaugets symaskine bliver stående i klubhuset.
Husudvalg:
Der er blevet solgt et enkelt hus siden sidste møde.
Da der i år skal males huse, er der bestilt maling til formålet.
Huseftersyn, tjek op på de noter der blev lavet ved sidste eftersyn
Fiskerne:
Der er ikke så meget at fiske, så der er lidt stille på den front.
Legepladsudvalg:
Det nye gyngestativ er ankommet, så det skal bare monteres/opsættes.
Per kigger på net.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

4. GENERALFORSAMLING

Vi afventer til næste møde.
Med hensyn til forslaget fra Anette vedr. skilte på havnen, gives der besked til Anette – Bådelauget,
hvis de sørger for skiltene, skal vi sørge for stolper og opsætning.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Ingen nye
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Lars, tyveri af tanke fra bådene.
Bjarne, skal vi på rundtur på havnen ……….. vi starte næste møde med en rundtur, så forvent at mødet
varer ca. til kl. 20:00, vi bestiller aftensmad.
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Johannes har haft kontakt med TRYG vedr. rabat på forsikringer.
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.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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ANSVARLIG

8/6-2020
Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINE

