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1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.
3. Økonomi
Bemanding på havnen, hvordan kommer vi videre.
4. Nyt fra udvalg.
Klubhus?
5. Kommende arrangementer.
Standerstrygning d. 2/11-19
Efterårsseminar Vejle d. 27/11-19
Studietur til Kolding d. 28/11-19
Havneudvikling Vejle d. 28/11-19
Havne Jura Vejle d. 28/11-19
6. Bordet rundt.
7. Evt.
1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Vi har endnu ikke hørt afgørelsen fra Kystdirektoratet vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, der er
formentlig ikke nyt før 1. kvartal 2019.
Der er d. 7/10-19 stadig ingen svar fra hverken kommune eller kystdirektoratet.
Ole spurgte også om det var en god ide at lave flere pladser til autocampere, det mente Johannes
ikke da det er begrænset hvor mange der komme, de fleste er på pladsen syd for haven.

Vi bør få tilbud hjem på etablering af strøm på vinterpladsen, samt på pladsen ved siden
af Penna. Vi afventer.
Johannes har bedt elektrikeren om et overslag/tilbud.
Skur/hus til vakuumpumpe (toiletpumpe), Johannes sætter gang i arbejdet.
Ole følger op på monteringen, vil nu først blive aktuelt fra 2020.
Der er styr på det sidste arbejde på pumpen.
Bådelauget foreslår at der bliver opsat 3 flagstænger på hammeren, og beder os overveje hvordan
hammeren skal holdes.
Johannes får en pris på flagstænger, flag og opsætning.
Vi prøver at finde en anden løsning, de kan ikke stå der for de snore der er spændt ud, og
får dem bestilt, det bliver nok først aktuelt til næste sæson. Vi har drøftet om ikke de vil
få en bedre plads ved indsejlingen.
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Mere lys i lamperne på gangstier er et ønske, der vil blive kigget på det i løbet af efteråret.
Vi bør opsætte et simpelt urinal bag ved det nye toilet i nord. Per undersøger mulighederne.
Lars: Gør opmærksom på at der er en niveauforskel på ca. 9 cm. fra nogle af broerne til vandspejlet.
Johannes undersøger om der kan gøres noget, evt. med en ekstra y-bom eller lignende.
Der bør køres en tur med vejhøvlen og evt. fyldes lidt mere grus på parkeringspladsen i nord
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Indkøb og opsætning af flagstænger ved indsejlingen

Johannes

1/5-2020

2. NYT FRA HAVNEN

Masten på flåden er blevet repareret, wire og blokke er udskiftet
Johannes finder en dato sammen med Leo, hvor vi kan tage ordentlig afsked med ham.
Johannes rykker Leo for en dato.
Det er et problem at flere huse i nord bruges som decideret værtshuse, der kan til tider
være en del støj, men også husenes gæster foretager vandladning, op af nabohuse og i
buske, hvis det bliver ved med at være et problem, vil husejerne bliver kontaktet, så vi
sammen kan finde en fornuftig løsning.
HANDLINGSPUNKTER

Johannes kontakter Leo for at finde en dato, måske 16/10 eller
23/10

Johannes

Snarest

Der er lavet et brev til brugeren, skal afleveres personligt

Henrik

Snarest

3. ØKONOMI

Ok
Bemanding på havnen, vi får udfærdiget en jobannonce til stillingen, Bjarne prøver at kontakte Power
People, for at undersøge om de kan hjælpe.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Jobannonce

Henrik

Snarest

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Der mangler stadig lidt med hensyn til renovering af klubhus.
Ole har indkaldt Bådelauget til arbejdsdag d. 12/10-19.
Husudvalg:
Der er 14-16 på venteliste.
Fiskerne:
Kloakering ved garnskuret er på plads. Mange af fiskerne er ved at pakke ned, det har været en lidt
tynd sæson.
Legepladsudvalg:
Sørøverskibet er bestilt.
Legepladsen skal kigges lidt mere efter i sømmene, der vil blive taget kontakt til en tømre (Kjeld), og
der er lavet en aftale med ham med henblik på reparationer.
Der skal tjekkes om balancebom og jorden er giftig stolperne måske sidder lidt for højt.
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Udvalget arbejder på at få Sømærket opdateret / udskiftet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Vi holder standerstrygning d. 2/11-2019
Efterårsseminar/messe d. 27/11-19
Studietur til Kolding lystbådehavn d. 28/11-19
Havneudvikling Vejle d. 28/11-19
Havne Jura Vejle d. 28/11-19
Der vil være gløgg og æbleskiver d. 14/12-2019
Per og Henrik tilmelder sig et par af de arrangementer der er i Vejle d. 27. og 28 november.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Bjarne: Undersøger mulighederne for julefrokost.
Lars: Der skal nok lidt mere belægning på parkeringspladserne i nord.
Ole: Når man ankommer til Rønnerhavnen med båd, er der i den mørke tid, meget mørkt, det kan
måske afhjælpes med at forsyne pælene i indsejlingen med reflekser eller lys.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

7. EVT.

HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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4/11-2019
Referatet skal sendes som PDF fil.

