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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT 2/6-2014 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

ARRANGØR Bestyrelsen

REFERENT Henrik M. Christensen

DELTAGERE Johannes Frøstrup, Jens Munk, Henrik M. Christensen, Per Bech Christensen, Benny Nielsen, Henrik Nielsen, Bjarne
Christensen

AFBUD

Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.
3. Økonomi
4. Opgaver / Projekter!

Nye projekter for 2014.
Arbejdsgruppe for klubhus.

5. Kommende arrangementer
6. Bordet rundt.
7. Evt.

Sommerferievagter 2014 (uge 27-28-29-30-31-32)

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Johannes får fremstillet optaget/fri skilte. Skiltene er bestilt.

Udvalget for garnhus har henvendt sig vedr. garnhaler, det er nødvendigt med en ny, og de ønsker midler til køb, Henrik N. tager en snak
med dem og vi tager det på bestyrelsesmødet i maj. Vi har ikke fået en tilbagemelding fra udvalget. ??

Vi vil som noget nyt prøve at tilbyde vinteropbevaring af både fra vore nabohavne, bestående af en pakke med løft, leje af højtryksrenser,
vinterplads og søsætning. Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe der kan tage sig af dette. PR udvalget bør tage sig af dette.

Vi har fået en henvendelse fra Tommy Hansen vedr. fælles arbejdsdag på havnen, det blev debatteret, bestyrelsen blev enige om at ideen
er ganske god, men det kræver en del planlægning, vi vil tage det på et senere tidspunkt, og evt. arrangere en ”Havnens dag” til næste
forår. Husker vi dette til foråret?

Vi holder fast ved prisen på diesel, indtil vi evt. finder en anden løsning.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Arbejdsgruppe for vinteropbevaring
Johannes,
Jens og
Bjarne

?

2. NYT FRA HAVNEN

I forbindelse med uddybning er der fjernet ca. 2900 m3, pris 32 kr. pr m3.

Havneteam starter i Rønnerhavnen uge 23, de vil primært beskæftige sig med malerarbejde, omlægning af fliser og oprydning.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

3. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud, der er ikke umiddelbart noget der skrider i budgettet.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

4. OPGAVER / PROJEKTER

Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum, som har været på i lang tid, holder vi lidt tilbage med.
Som besluttet på generalforsamlingen, nedsættes der en arbejdsgruppe, som kan arbejde med planer for klubhus, og indtil der kommer
nogle resultater fra arbejdsgruppen, holder vi tilbage med udgifterne.
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Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med ovenstående, arbejdsgruppe består af:
Henrik Holm
Jacob Andersen
Per Christensen
Jens Munk
Henrik M. Christensen

Til det første møde kom alle desværre ikke, der indkaldes til nyt møde umiddelbart efter sommerferien.

Nye projekter for 2014??

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

JSK kommer på besøg fra d. 8/8 til 10/8.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

6. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Garnhus, ændring af vedtægter, 1. periode for opredning, senest dagen efter i perioden 15/5 til 1/9 , 2. Fjerne affald når
området forlades. 3. Skuret skal låses.

Husregulativ, tjek om døre og vinduer må være af plast.
Sådan står der i regulativet: 03. Huset vedligeholdes af ejeren. Der må ikke foretages ændringer vedrørende husets udseende.
Udskiftning af dør, vindue, ydre beklædning skal udføres i samme materialer som det nedtagne, og for ejers egen regning.
Indvendige forbedringer kan, når de ikke strider mod Foreningens beslutninger, udføres for medlemmets regning. Med
hensyn til stakit, flisebelægning og bænk henvises til udstukne retningslinjer. Tegninger kan afhentes på havnekontoret.
Antenner, vindmøller, solfangere og des lige må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra Foreningen.

Jens: Tjek LAG midler i forbindelse med klubhus.
Er der styr på hvad afgiften som vi betaler til kommunen, bliver anvendt til, HMC sender mail til Birger vedr. udgifter.

Johannes: Ny badebro til vinterbaderne som vi har givet pris på, de har fået tilskud fra stormskaderådet.

Bjarne: Er der kommet henvendelser vedr. nye tag på redskabsskure?  …… ikke endnu.

Henrik C.: Se mail fra Tommy …… vedhæftet referatet.

Det vil være en god ide at indkalde repræsentanter fra havnens foreninger til et bestyrelsesmøde, evt. i september, formålet er at fremme
samarbejdet i havnen.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

7. EVT.

Referatet skal sendes som PDF fil.

Huseftersyn d. 1/7-14 kl. 16:00 (Benny, Per og Bjarne)

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

NÆSTE MØDE: Mandag d. 11/8-2014 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:
Dagsorden for næste møde.

Mail fra Tommy.


