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RØNNERHAVNEN

Gennemgang af sidste referat.
Konstituering af bestyrelse.
Nyt fra havnen.
Økonomi.
Opgaver / Projekter!
Projekter for 2015
Arbejdsdag i 2015
Pensionistteam
Kommende arrangementer.
Fællesmøde og klubhusmøde.
Bordet rundt.
Evt.
Nyhedsbrev udsendes i juni
Annonce til kræmmermarked 3600 kr. ??
Sommerferievagter.

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Per arbejder på indendørs opbevaring af både. Kan det evt. være telte af bådstørrelse man udlejer?? (Kim)
Uddybning er i fuld gang, der er dybde nok til sejllads.
Johannes undersøger om det er muligt at få uddyberen til at trække en bom eller lign. over bunden, for at udjævne de pukler d e evt. kan
ligge tilbage. Uddyberen har ikke mulighed for at trække en bom for at udjævne eventuelle pukler, vi har dog fået besked på at der ikke
er nævneværdige pukler i indsejlingen.
Ventelister, det blev aftalt på sidste møde at ventelister på bådpladser og huse skal sen des til Henrik C. Der mangler stadig venteliste på
huse, Henrik C. rykker Bjarne for denne.
Der tages årligt dybdemålinger af havnebassin, yderhavn og udenfor havnen, disse data gemmes. Johannes og Leo foretager de
nødvendige dybdemålinger og gemmer data.
Beplantning af kummer er afsluttet, der er penge nok til en stak nye hynder til klubhuset, Johannes sørger for at skaffe dem.
Johannes har bestilt bagagevogne.
Er der blevet foretaget huseftersyn??
Johannes har holdt øje med oliepletter i havnen, men har ikke observeret noget unormalt.
Der skulle nu være bedre internet dækning på havnen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Ventelister på huse sendes til Henrik C.

Bjarne

15/6-2015

Bestille hynder til klubhus.

Johannes

1/7-2015

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

2. KONSTITUERING AF BESTYRELSE

Der blev ikke tid til konstituering af bestyrelse, afventer.
HANDLINGSPUNKTER
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3. NYT FRA HAVNEN

Der arbejdes stadig på at finde en person til jobtræning.
Sommerferie.
Leo holder uge 31-32-33
Johannes holder uge 34-35
De gamle broer flyttes når der bliver vejr til det.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

4. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud, vi følger budgettet.
Afgiften til kommuner er betalt, ca. 618.000 kr.
HANDLINGSPUNKTER

5. OPGAVER / PROJEKTER

Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med planer for klubhus, arbejdsgruppe består af:
Henrik Holm
Jacob Andersen
Per Christensen
Kim Hoppe
Henrik M. Christensen
Der var et fornuftigt møde i maj måned, der er planlagt at vi mødes igen efter sommerferien.
Opgavelisten til arbejdsdagen er klar, der er en del punkter at tage fat på, vi håber der møder en del op.
Pensionistteam, der har ikke været nogen tilmeldinger, Johannes prøver at lufte tankerne overfor de pensionister der færdes på havnen,
Henrik C. sender en mail til Jens Munk, for at høre om han evt. kan give en hånd med i opstartsfasen …….. og så tager vi den derfra. Vi
har haft kontakt til Jens og fået ok fra ham, nu mangler vi bare pensionister. Johannes skal undersøge hvad der sker
forsikringsmæssigt når vi har sådan et pensionistteam gående på havnen.
Efterlønnere må ikke lave frivilligt arbejde i en forening der er momsregistreret.
Johannes ønsker hjælp til græsslåning, det kunne være noget for et pensionistteam!
Det er besluttet at det vil være hensigtsmæssigt at lave opgaveliste for 3 mdr. af gangen, en liste som indeholder de opgaver, store som
små, der skal udføres på havens område. Vi vil lave en havnerundgang igen i september.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Ideer til projekter 2015

Alle

??

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Sankt Hans aften på Palmestranden 23/6-2015
JSK er på Rønnerhavnen d. 7 og 8 august.
Kræmmermarked d. 8/8-2015 (Legepladsen)

7. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Alle aftaler vedr. Sankt Hans er lavet.
Vi holder et lille opfølgningsmøde mandag d. 1/6-2015 kl. 19:00 i Rønnerhavnens klubhus.
Klubhusmøde afholdes i september.
HANDLINGSPUNKTER
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8. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Legepladsen trænger til en kærlig hånd, dette vil ordnet på arbejdsdagen.
Benny: Hvad med forsikring ved frivilligt arbejde …….. Johannes undersøger
Johannes: Synes vi skal prøve at anskaffe skræmmefugle på stang, det blev aftalt at der i første omgang skal best illes 2 stk.
Henrik C.: Sommerferievagter, der skal være søndagsvagt i ugerne 27-28-29-30-31
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge

29
28
29
30
31

= Benny
=
=
= Henrik C.
= Henrik N.

Bjarne, Kim og Per må indbyrdes finde ud af hvem der tager uge 28 og 29.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATO

Forsikring ved frivilligt arbejde.

Johannes

1/7-2015

10. EVT.

Borgmesteren skal d. 11/6-15 på besøg i alle kommunale havne, Johannes og Per vil være på Rønnerhavnen når hun dukker op.
Projekt Vild med vand er en realitet, vi har modtaget en mail fra Birger, der ønskes at vi i Frederikshavn laver noget fælles, vi vil høre
nærmere fra Birger.
Vi forsøger at få udsendt et nyhedsbrev i løbet af juni måned.
Egon har spurgt om Rønnerhavnen vil sponsorere 3600 kr. til annoncer vedr . kræmmermarked, der er besluttet at vi prøver at springe over
denne gang og ser om der ikke dukker nok kræmmere op.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:

ANSVARLIG

Mandag d. 10/8-2015 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
Dagsorden for næste møde.

VEDHÆFTET:
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Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINEDATO

