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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen 
REFERAT 3/2-2020 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN 

 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Bestyrelsen 

REFERENT Henrik M. Christensen  

DELTAGERE 
Per Bech Christensen, Lars Johannesen, Johannes Frøstrup, Henrik M. Christensen, 
Bjarne Christensen og Ole Guldsmed 

AFBUD Kim Hoppe 
Dagsorden: 

1. Gennemgang af sidste referat. 
2. Nyt fra havnen. 
3. Økonomi 
4. Nyt fra udvalg. 
5. Kommende arrangementer. 

Generalforsamling – dato bliver d. 26/3-2020, Maskinhallen er booket. 
Indvielse af sørøverskib, onsdag d. 11/3-2020 kl. 10:00 
Standerhejsning d. 4/4-2020 kl. 10:00 

6. Bordet rundt. 
7. Evt. 

Marineguide og Rønnerhavnen. 
Frederikshavn Kommune – Strandbeskyttelseslinjen. 
Frederikshavn Kommune – Oprydning i bevoksning i klitterne. 

 

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT. 

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:  
 
Afgørelsen for strandbeskyttelseslinjen er kommet, vi har modtaget en oversigt fra kommunen, vi har 
bedt om et møde med kommunen for at drøfte afgørelsen. 
Mødet er sat til mandag d. 10/2-20 kl. 13:30 på Rønnerhavnen. 
 
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. 
De vil blive opsat foråret 2020. 
 
Der bør køres en tur med vejhøvlen og evt. fyldes lidt mere grus på parkeringspladsen i nord. 
Vi afventer lidt tørvejr. 
Der er fyldt knust asfalt på pladsen, men det er ikke helt tilfredsstillende, der er blevet foreslået at vi 
kontakter en der kan fræse pladsen. 
 
Offentlige toiletter er endnu ikke blevet renoveret, Johannes kontakter kommunen igen, igen. 
 
Vil det være muligt med et par ekstra vandhaner på vinterpladsen? 
Placering og etablering af rør skal overvejes.  
Vi afventer indtil bådene er i vandet. 
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HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

Indkøb og opsætning af flagstænger ved indsejlingen Johannes 1/5-2020 

   
 

2. NYT FRA HAVNEN 

Flåden er på land, motoren skal flyttes over på jollen, og den lidt større motor skal monteres på 
flåden. 
Jens er startet i dag.  

HANDLINGSPUNKTER   

   
 
 

3. ØKONOMI 

Johannes gennemgik kort regnskab for 2019 og budget for 2020, Martin er indkaldt til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
 
 
Det har i 2019 kostet os 7500 kr. i negative renter, efter bankerne har indført negative renter på 
indestående. 
Vi bør tage et møde med Spar Nord, for at høre om der er andre løsninger, så vi delvist undgår 
negative renter. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 

4. NYT FRA UDVALG 

Havneudvalg:  
Der er ved at været tilsandet mod syd i indsejlingen, der skal være uddybet senest d. 1/4-20, så mon 
ikke det går. 
Ole har talt med Frederikshavn Marina, de har ventelister på bådpladser, så vi skal nok gå i 
tænkeboks med hensyn til at få etableret flere pladser, især store pladser vil der være behov for. 
Vakuumpumpe? 
Johannes tager kontakt til de medlemmer der har gamle udrangeret både stående på vinterpladsen, 
med henblik på at få dem flyttet eller fjernet. 
Pælene i yderhavnen bør forsynes med enten reflekstape eller lys, vi undersøger mulighederne. 
 
Husudvalg: 
Der er 23 på venteliste. 
 
Fiskerne: 
Lars har opdateret ordensreglement, det bliver lamineret og opsat i garnskuret, så der ikke kan være 
tvivl om reglerne. Der mangler kun opsætning. 
 
Legepladsudvalg: 
Der er indvielse af sørøverskibet d. 11/3-2020 kl. 10:00, borgmesteren kommer og navngiver skibet. 
Johannes har undersøgt pris på komplet sandkasse og gyngestativ, det vil være ca. 12.000 kr. hvis vi 
vælger udskiftning i stedet for reparation. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 
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5. KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Generalforsamling – dato bliver d. 26/3-2020, Maskinhallen er booket. 
 
Navngivning af sørøverskibet onsdag d. 11/3-2020 kl. 10:00 
 
Standerhejsning d. 4/4-2020 kl. 10:00 
 
HirsholmeneCup d. 13 og 14 juni 2020 (JSK) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 

6. BORDET RUNDT. 

Lars: Vil gerne at Johannes tjekket kvaliteten af lyset på molefyret. 
Johannes har rengjort fyret, så det giver mere lys, Lars tjekker ved først kommen lejlighed. 
Lyset er stadig ikke optimalt, Johannes undersøger om der kan justeres på styrken. 
Garn redder stativet vest for garngården er væltet, Johannes får det løst. 
 
Per: Der er en del griseri på terrassen, det skal vi gerne have ændret på. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 
 
 

7. EVT. 

Vi har modtaget en mail fra Marineguiden.dk, om optagelse, vi meddeler dem at det ikke har interesse 
på nuværende tidspunkt. 
 
Mail fra Frederikshavn kommune vedr. møde (Strandbeskyttelseslinjen), det er nævnt andet sted i 
referatet. 
 
Mail fra Ejendomscentret, vedr. oprydning i bevoksning i klitterne. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 
 
 

NÆSTE MØDE: 2/3-2020 

VEDHÆFTET: 
Referatet skal sendes som PDF fil. 
 

 


