Bestyrelsesmøde d. 6/9-21 kl. 15:30
Referat

Mødetype

Bestyrelsesmøde

Arrangør

Bestyrelsen

Næste møde

6/9-2021

Referent

Christian Schunck

Deltagere
Til stede

Navn

Ja

Ole Guldsmed-Thomsen

Nej

Kim Hoppe

Nej

Per Bech Christensen

Ja

Palle Thomsen

Ja

Christian Schunck

Ja

Johannes Frøstrup

Ja

Lars Johansen

1. Gennemgang af sidste referat.
Sug til toilettømning
Der er lavet forsøg med kuglehane til reducering af sug uden held.
Der tages kontakt til support for at få en ordentlig løsning.
Oprydning ved redskabskasser
Ejeren af de enkelte kasser står selv for oprydning bag kasserne, samt fjernelse/vedligehold af
buskads mm.
Fliseplads syd for klubhus
Der er indhentet tilbud fra Entreprenør Peter Hansen (PH) på udgravning og lægning af nye fliser
syd for klubhuset. En forøgelse af flisepladsen til 48kvm vil koste 21600,- +moms.
Flisepladsen udskydes til senere på året.
Strandbeskyttelseslinje
Ansvarlig: Palle
Sagen er endt i plan & miljø, men der afventes stadig svar.

2. Økonomi.
Defekt converter på truck
Trucken er blevet repareret og det blev en bekostelig affære. Der ventes stadig på en endelig pris.
Standard vinterstativer
Der er indtil videre indkøbt 21 stativer af forskellig størrelse til en samlet pris på 281000,- +moms.
Vognen er under opbygning, og hvis den ikke bliver færdig inden oktober er der blevet givet tilsagn
om at vi kan låne en vogn.
Priser for nye stativer:
3 tons: 650,6 tons: 850,12 tons: 1050,Motorbåds bukke: 2500,- pr sæt.
Anlæggelse af vaskeplads
Per har kontaktet FLID i forbindelse med anlægning af vaskeplads.
FLIDs konsulent rådede os til at have kommunen med som opbakning (Grøn kommune mm.)
Der skal betales sær afgift for bortskaffelse af spildevandet.
Da der ikke pt er krav indhentes der pris på betondæk og A-Elementer

Indhentning af priser
Ansvarlig: Johannes
Vognen koster:179000,- +moms for at kunne tage op til 16 tons
Svingkranen: 20tons 1,1 mill, 10 tons 850000,Der skal undersøges hvad en kran koster.
Lånemuligheder
Ansvarlig: Palle
Der er blevet forespurgt hos kommunekredit og de vil gerne have en yderligere
FLID har et oplæg til hvordan en ansøgning skal laves og kan være behjælpelige med det.

3. Nyt fra havnen, truck, stativer, gulv i klubhus.
Internet på havnen
Fibernet er sat op, men trådløs er ikke sat op endnu.
Malet havnekontor, værksteds, skur, klubhus, molehoved, skilte sat op
Husudvalg
Der er opdateret ventelist og ingen tilbagemeldinger på notifikationer.
Fiskerne
Den nye garnhaler kommer alt i alt til at koste 45000,- + moms
Der bliver 11 brugere af den nye garnhaler.
Legeplads Udvalg
Det skal undersøges hvordan man får sat en ny vimpel op.
Redningsflåden genovervejes.

4. Portfolio/årshjul over arbejdsopgaver på havnen.
Forslag omkring plan for faste projekter på havnen.
Gant kort eller lignende plan for opgaver.

5. Chikaner på vej til vinterbader.
Chikaner ved sydligt havnebassin

Det skal undersøges hvad der kan sættes op som chikaner.
Hyttefad kunne være en mulighed med en plastikbalje til blomster.
6. Rydning af vinterplads og autocampere.
Udskiftning af el standere
Ingen bemærkninger.

7. Infotavler ved nedgangsbroer og grillforbud.

8. Tank af diesel i weekend.
Det vil koste op til 100000,- at oprette betalingsstander til tankanlæg.
Der ud over risikerer vi at tanken ikke må stå der hvis det ikke er personlig betjening.

9. Indkald til arbejdsdag. Foto af samlet bestyrelse til Rønnerposten.
Udsættes til foråret

10. Referat af generalforsamling på hjemmeside plus havnekort og opdatering.Info på
autocampersider.
Referatet kan sagtens lægges på hjemmesiden, men det skal fremsendes.
(Christian opdatere) Oversigtskort + referat + GTL reklame fra Shell (Johannes)
(Christian) info til autocampere på hjemmeside.

11. Nyt havnebassin med Trigon? Visioner for havnen? LAG broer i Strandby.
Der er taget kontakt til Trigon, men endnu ingen svar.

12. Rød grøn skilte.
Der skal laves tiltag til rød-grøn skilte for hele havnen.

13. Skilte til havn plus toiletsug.
14. Gasbrænder til minilæsser.
Der er købt en stålbørste til fejning af fliser.

15. Grus på sti til ishus.
Der er forslag om stabilgrus på den lille sti bagerst i hjørnet på bådpladsen.

16. Evt. Mand i havnebassin, klage over uindregistreret traktor, klage fra autocamper.
Pullerter ved mastekranen
Pullerterne er lavet.
Kræmmermarked
Der bliver 2 markeder til næste år.
Redningsstiger
Det er for sent at søge.

