
 

 

Bestyrelsesmøde d. 7/2-22 kl. 15:30 

Referat: 

 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Arrangør Bestyrelsen 

Næste møde 7/3-2022 

Referent Ole Guldsmed-Thomsen 

Deltagere  

Til stede Navn 

Ja Ole Guldsmed-Thomsen 

Afbud Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Afbud Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Ja Lars Johansen 
 

  



 
1. Gennemgang af referat fra sidst. 

Ole gennemgik referat fra sidst. 
 

2. Lokalhistorisk arkiv. 
Palle og Ole har været på lokalhistorisk arkiv og kigget i dokumenter omkring havnen og 
dens tilblivelse. Vi har ikke fundet noget som vil ligge i vejen for etableringen af et tredje 
bassin. Vi har mest haft fokus på opfyldning af arealer og den nuværende konstruktion af 
havneanlæg. 
 

3. Regnskab 2021.  
Johannes gennemgik regnskabet for 2021. Revisor Martin Engbjerg kommer og gennemgår 
på næste møde den 7/3 2021. 
 

4. Nyt fra havnen.  
Der er kommet priser hjem på vaskeplads på 315.000 inkl. diverse filtre.  
Ny bådkran til 1.685 mio. er budgetteret med påmonteret mastekran hvilket giver en 
besparelse på 80-85.000. Der er beregninger klar på fundament. 
 

5. Generalforsamling 
Ansvar: Ole 
Generalforsamling den 23. marts kl. 17.00 2022. Dagsorden følger. 
 

6. Hjemmeside. 
Vi arbejder på nyt udseende på hjemmeside. Ansvarlig Christian Schunck. 
 

7. Økonomi. 
Der er ansøgt kommunekredit om lån til bådkran, mastekran, vaskeplads og stativer. 
Ansøgningen har været forbi FLID som tjekker og justerer. Vi har kalkuleret med et 
overskud på investeringen. 
 

8. Portfolio/årshjul. 
Ansvar: Christian 
Årshjul gennemgået og justeret. Der er årshjul for drift, aktiviteter og klubber og der er 
meldt aktiviteter fra klubberne ind til Destination Nord som sætter aktiviteterne på deres 
hjemmeside så turister kan se hvad vi har af aktiviteter på havnen. 
 

9. Visionsmøde for klubber på Rønnerhavnen. 
Ansvar: Ole 
Flere klubber på havnen har deltaget i fælles visionsmøde for Rønnerhavnen. Vi har afholdt 
møde for de klubber som er aktive brugere af havnebassin og kajanlæg med visioner for 



brug af havnebassin med tanke på etablering af et tredje bassin. Vi vil holde et eller flere 
møder om året, men har i første omgang lagt aktiviteter ind i et årshjul og er hver især 
kommet med visioner og status for hver enkelte klub. 
 

10. Turist-Destination Nord. 
Der er løbende møder med Destination Nord og sidst har vi været samlet på Strandby havn 
og laver årshjul for aktiviteter. 
 
 

11. Infoskærm 
Ansvar: Christian 
Infotavle ved havnekontoret med diverse informationer der også kører på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 


