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Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.
3. Økonomi.
Bemanding på havnen
4. Nyt fra udvalg.
5. Kommende arrangementer.
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.
Klage se vedhæfte: støj fra hydraulisk pump i garn skur, Lars klare denne sag.
Afventer.

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 afventer.

Skur/hus til vakuumpumpe (toiletpumpe), Johannes sætter gang i arbejdet.
Virker det som det skal?
Strøm på vinterpladsen. Johannes får en pris.
Afventer.
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.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

2. NYT FRA HAVNEN

Johannes finder en dato sammen med Leo, hvor vi kan tage ordentlig afsked med ham.
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Gæstebroen er færdig renoveret.
Der har i sæsonen været, 248 betalende gæstesejlere, 125 frihavns overnatninger og 89 betalende
autocampere.
Det må siges at være en tynd omgang, Johannes meddeler at det er det samme billede der er fra
andre havne.
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

3. ØKONOMI

Ok
Bemanding på havnen, Johannes, Per og Henrik holder et opstartsmøde d. 26/8-19, med henblik på at
finde en løsning.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

4. NYT FRA UDVALG

Havneudvalg:
Der mangler stadig lidt med hensyn til renovering af klubhus.
Ole sørger for at de sidste materialer bliver tilgængelige og indkalder til et par arbejdsaftner, så vi kan
få det gjort færdigt.
Husudvalg:
Der er siden sidst solgt et enkelt hus.
Der er 12-14 på venteliste.
Fiskerne:
Der er stort set kun krabber at komme efter.
Legepladsudvalg:
Sørøverskibet er bestilt.
Rusen på legepladsen er skiftet ud, så den er nu ok.
Legepladsen skal kigges lidt mere efter i sømmene, der vil blive taget kontakt til en tømre (Kjeld),
med henblik på reparationer.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Vi holder standerstrygning d. 2/11-2019
Der vil være gløgg og æbleskiver d. 14/12-2019
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

DEADLINE

6. BORDET RUNDT.

Lars: Baggagevogne bliver brugt af fiskerne til garn, det er ikke meningen.
Kim: Infotavler ved legepladsen, Kim og Ole undersøger indhold og opsætning. Kim undersøger
alternativer til fiskenet, de billige vi køber kan ikke holde.
Henrik: Der er havnemesse / efterårsseminar i november.
Vi har fået en mail fra Baadelauget vedr, opsætning af skilte omkring sikkerhed, især brug af
redningsvest, Baadelauget vil hen over vinteren afholde 2 sejlsikkert aftener, vi synes det er en god
ide, Henrik melder et ok til Baadelauget.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

ANSVARLIG

DEADLINE

7. EVT.

Bør vi have specialbeholdere til bortskaffelse af engangsgrill?
HANDLINGSPUNKTER

NÆSTE MØDE:
VEDHÆFTET:
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2/9-2019
Referatet skal sendes som PDF fil.

