Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT

5/9-2016

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Bestyrelsen

REFERENT

Henrik M. Christensen
Johannes Frøstrup, Henrik M. Christensen, Per Bech Christensen, Lars Johannesen,
Henrik Nielsen
Bjarne Christensen, Kim Hoppe

DELTAGERE
AFBUD

KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

Dagsorden:

1. Rønnerposten
Bruno har bedt om 15 min.
2. Gennemgang af sidste referat.
3. Nyt fra havnen.
4. Økonomi
Er BEAS automaten i fuld drift?
5. Opgaver / Projekter!
Projekter for 2016.
6. Kommende arrangementer.
Standerstrygning
Gløgg og æbleskiver
7. Fællesmøde
Bliver formentlig september/oktober.
8. Bordet rundt.
9. Evt.
”Ej Blåt til Pynt”

1. RØNNERPOSTEN

Det går over al forventning med den nye Rønnerpost, den bliver udvidet til 36 sider.
Kasse til Rønnerposten er klar til montering i den nordlige del af havnen, der vil blive fundet en egnet
plads.
Stor tak til Bruno for arbejdet med Rønnerposten.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Garnrederplads i nord, havnen sørger for oprydning.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på oprydning.
Er det afsluttet??
Gæstepladser, der vil fremover være dobbelttakst hvis ikke fortøjningsreglerne overholdes, Johannes
sørger for opdatering af skilte.
Gæstepladser 2016:
0-10 m / 150 kr.
10-12 m / 200 kr.
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12/ 250 kr.
Opdatering af skilte, er det i gang? Johannes sørger for det bliver gjort inden sæsonstart.
Skiltene bliver leveret og opsat sidst i maj måned.
Skal opsættes.
Hvordan er det gået, har nogle betalt dobbelt takst??
Kim: Oversigt over havnen opsættes på broerne (affald, toilet og bad) …. er det sket?
I forbindelse med højtryksrensning af både, skal det gøres uden gene for andre, på sigt skal det
overvejes om det skal gøres på lukket/beskyttet område. Skal dette på projekt listen?
Sikkerhed i forbindelse med kørsel med truck på havnens område, da søsætning og optagning af både
foregår tæt på vej og legeplads, er det besluttet at udstyre trucken med bakkamera og lydsensor. Er
dette udført?
Da der har været kritik af mastekranen, skal den tjekkes af serviceværksted, der skal laves en
instruktion som skal læses før anvendelse. Er instruktion lavet?
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oprydning ved garnrederplads i nord.

Johannes

??

Opdatering af skilte ved gæstepladser.

Johannes

??

3. NYT FRA HAVNEN

Der kommer en ny medarbejder på havnen, Kim, men foreløbig kun i 4 uger.
Johannes sørger for en kurv eller lign. til Leo.
Der planlægges at bro 1 og 2 udskiftes i vinterperioden.
HANDLINGSPUNKTER
4. ØKONOMI

Vi følger budgettet. Dog kommer investeringen af BEAS automaten oveni, men økonomien ser stadig
ganske fornuftig ud.
BEAS automaten fungerer efter hensigten, eltavler/elstander udskiftes løbende, så de også kommer
med under BEAS.
Johannes laver en optælling af ovennævnte og beder om et tilbud.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. OPGAVER / PROJEKTER

Der er 5 tilmeldt pensionistteam, Henrik N. og Johannes sørger for at der er opgaver til dem, så de
kan holdes i gang.
Der er endnu ikke fremstillet en krabbevæddeløbsbane.
Hvordan er det gået med opgaverne fra forårets havnerundgang??
Der er ny havnerundgang d. 14/9-2016 kl. 15:30
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Etablering af krabbevæddeløbsbane

Johannes,
Henrik N.

??
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6. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Standerstrygning d. 5/11-2016
Gløgg og æbleskiver d. 10/12-16
Johannes undersøger om det er muligt at få lokaler til generalforsamling, vores ønske er d. 22/3-17
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

7. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Næste foreningsmøde bliver i løbet af efteråret.
HANDLINGSPUNKTER

8. BORDET RUNDT.

Johannes: Der har i sommersæsonen kun været 385 gæsteovernatninger, det er et markant fald i
forhold til tidligere år, er der noget vi kan gøre anderledes for at få flere til at besøge havnen, eller er
der generelt et fald af overnatninger på landsplan?
Per: Løse fliser ved kajkanten skal der gøres noget ved.
Legepladsens kræmmermarked gav ca. 12.000 kr. i overskud.
På sigt ønskes der mere hjælp når der afholdes kræmmermarked.
Lars: Der arbejdes videre på en løsning med løfte åg til truck, men umiddelbart ser det ud til at være
en dyr løsning, hvis vi fremover skal kunne tage både op med mast.
Der bliver tit efterladt affald på bro 4, der kan evt. opsættes et skilt, men det burde være en selvfølge
at man ryder op efter sig.
Der har igennem sommeren været konstateret et faldende tryk på vandet, hvis det fortsætter, bør det
undersøges.
Henrik C.: Harba har igen kontaktet os med henblik på brug af deres app, indtil videre vil vi ikke fra
Rønnerhavnen deltage.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

9. EVT.

Lars og Henrik C. har deltaget i temadagen ”Ej Blåt til Pynt”
HANDLINGSPUNKTER
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NÆSTE MØDE:

Mandag d. 10/10-2016 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Referatet skal sendes som PDF fil.

