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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Udvidelse af mastehus, flytte eller ændrer bukke til klargøring af master, de nuværende er lidt i vejen
for håndtering af master til og fra mastehuset.
Der kan allerede nu lægges master i det nye skur, det vil blive færdiggjort i efteråret.
Vi forventer det er helt lukket medio november.
Tømning af toiletter med vakuumpumpen skal afsluttes.
Vil ske efter sommerferien.
Ole tager kontakt til sælger, for at undersøge dimension på rørføring.
Hvad er prisen på at få lagt nyt grus på vinter pladsen?
Det vil blive undersøgt senere på året.
Bliver ikke aktuelt før næste år.
Efter lidt forsinkelse vil den nye kloak ved klubhuset bliver lavet i oktober måned.
Skal der mere lys på broerne?
Johannes, hvad siger regler med hensyn til lysstyrke?
Det er undersøgt, og der er ikke krav til lysstyrken, men derimod krav til hvor lyskeglen
rammer vandet.
Johannes og Lars tjekker om der skal flere, eller nye lamper op.
Der vil blive indkøbt/fremstillet ca. 40 grøn/rød skilte til mærkning af optaget/ikke optaget pladser.
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Skiltene vil ligge klar til foråret 2019
Vi har endnu ikke hørt afgørelsen fra Kystdirektoratet vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, der er
formentlig ikke nyt før 1. kvartal 2019.
Der er blevet debatteret en del omkring en stor bådplads til et af havnens medlemmer, vi undersøger
stadig mulighederne for at kunne etablere en plads.
Vi har fået en mail fra UV dykkerne, de ønsker at få fast tilholdssted i Rønnerhavnen , vi prøver at
finde en løsning, så de kan have plads til lidt udstyr.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Undersøge rør dimension til vakuumpumpen til toilettømning.

Ole

1/11-2018

2. NYT FRA HAVNEN

På grund af vejret maler havneteamet ikke mere i år.
I vinter er det bro 11 der skal udskiftes, og det er vi så smat begyndt at gøre klar til.
HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI

Ingen bemærkninger.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Priser for 2019

Johannes

5/11-2018

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Renovering af klubhus er i gang, da det er helt med frivillig arbejdskraft, vil det tage lidt tid, klubhuset
kan dog stadig anvendes. Der planlægges flere arbejdsdage, bådelauget har også tilbudt at hjælpe.
Masteskur, skal volden flyttes og skal der være anderledes fralægning af master?
Ole tager en snak med Bådelauget, så det bliver lavet på den mest fornuftige måde.
Vi afventer svar fra bådelauget.
Bådelauget vil gerne hjælpe og give input til nye bukke, til fralægning af master.
Der er blevet luftet tanker med en terrasse mellem klubhuset og fiskernes hus.
De telefonpæle der står som afgrænsning mellem gangstier og græsarealer, trænger til en kraftig
gennemgang, hvis ikke der er behov for dem, skal de fjernes.
Husudvalg:
Man ønsker at hybenbuskene ved husene i nord fjernes, før det sker skal husejerne kontaktes.
Den gamle telefonboks ved Penna, gør ikke længere nytte og skal fjernes, Johannes tager fat i TDC,
da det er deres boks.
Et af husene har et stakit/hegn stående lidt for langt ude, Johannes tager en snak med ejeren.
Fiskerne:
Det er meget småt med fisk, der er dog fisket en del krabber på det seneste.
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Legepladsudvalg:
Per og Palle er i gang med at undersøge mulighederne for at bygge det længe omtalte sørøverskib.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Havnemesse d. 28/11-2018, Johannes og Leo deltager, hvis andre fra bestyrelsen ønsker at deltage,
skal Johannes have besked senest d. 23/10-18.
Standerstrygning d. 3/11-2018
Gløgg og æbleskiver d. 8/12-2018
Bestyrelsens julefrokost, Bjarne tager sig af dette.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Per: Maling af molehoveder (hvide)
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

7. EVT.

Vi har modtaget en mail fra bådelauget vedr. vores forsikringsbestemmelser, det er bekymringer om
prisen på vores ansvarsforsikring, efter ulykken i København’s havn i sommer.
Vi har ikke fra vores forsikringsselskab modtaget varsler om prisstigninger.
Vi har fået varslet en mindre prisstigning på opsætning og tryk af Rønnerposten.
Vores nuværende koordinator/tovholder til Vild med Vand/Havnens dag, har valgt at stoppe, så der
skal findes en ny.
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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ANSVARLIG

5/11-2018
Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINE

