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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT 3/3-2014 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

ARRANGØR Bestyrelsen

REFERENT Henrik M. Christensen

DELTAGERE Johannes Frøstrup, Jens Munk, Henrik M. Christensen, Per Bech Christensen, Keld V. Andersen, Bjarne Christensen,
Benny Nielsen, Henrik Nielsen, Martin Engbjerg

AFBUD Agnete Bruun

Dagsorden:
1. Økonomi

Martin kommer og gennemgår regnskabet for 2013.
2. Gennemgang af sidste referat.
3. Nyt fra havnen.
4. Opgaver / Projekter!

Nye projekter for 2014?
5. Generalforsamling 2014

Dagsorden, Indkaldelse, vedtægter og dirigent.
6. Kommende arrangementer.
7. Bordet rundt.
8. Evt.

1. ØKONOMI

Vores revisor gennemgik regnskabet for 2013.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Med hensyn til skilte ved bådpladserne med optaget/fri, blev dette debatteret, først og fremmest skal vi ikke bruge midler ti l det hvis ikke
behovet er der, men vi gå i tænkeboks for at finde en evt. løsning. Oplægget fra Agnete kan måske bruges, eller noget tilsvarende. Vi skal
have lavet et oplæg inden d. 1/4-2014. Johannes mener vi skal lave en enkel og billig løsning, han tjekker mulighederne.

Overskuddet fra kræmmermarked som vi får tildelt, var til debat, der var flere ideer til hvad de kan anvendes til, men vi går lige i
tænkeboks før vi tager en beslutning. Vi er stadig i tænkeboks. Der er forslag om Blomsterkummer, mikroovn og grill.
Det er besluttet at pengene skal anvendes til palmer og beplantning af blomsterkummer på Rønnerhavnen.

Johannes: Utilfredshed med vurdering/pris fastsættelse af huse, hvor er havnens/bestyrelsens ansvar hvis der bliver solgt et hus med råd
/ svamp? Det kommer med i det nye direktiv som Bjarne laver. Er i gang / lavet. Johannes tager en snak med Bent og Henrik N. tager en
snak med Flemming Grey. Der er intet nyt, men vi bør have det på plads til generalforsamlingen

Vi venter med at investere i en Slagleklipper til vi kender budget for 2014 og regnskab for 2013.
Investering i en Slagleklipper tages op igen i 2015.

Der er tvivl om at Rønnerhavnsudvalget skal fortsætte, der er møde d. 12/12-13, der forventes at komme en afklaring.
Der er forslag om at Rønnerhavnsudvalget fortsætter. Umiddelbart er der ikke nogle fra kommunen der er interesseret i at
Rønnerhavnsudvalget fortsætter, vi har dog gjort dem opmærksom på at foreningen synes det er en god ide.

Vi skal huske huseftersyn til foråret.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Skilte med fri / optaget. Johannes 1/5-2014

Hvor står vi, hvis der bliver solgt et hus med råd / svamp? Johannes/
Henrik N. 1/4-2014

Regler for garnskur/plads/opredning lamineres og opsættes. Kopi til Henrik C. Johannes 15/3-2014

3. NYT FRA HAVNEN
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Vi har fået en ny medarbejder med ”Tilskud”, Ronald skal være på Rønnerhavnen i 3 måneder.

Rørene som holder bro 12 skal forlænges, ved ekstrem højvande i der ikke mange cm at give af.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

Forlængelse af rør ved bro 12 Johannes ?

4. OPGAVER / PROJEKTER

”Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum, Per laver et oplæg til projektet.
Vi skal have klarlagt hvor meget der i kr. bruges på opvarmning af klubhus, samt til varmt vand i baderum. (Johannes)
Leo finder priser på ruder!
Loft isoleres, ydervægge isoleres, ruder skiftes??? ”
Energioptimering gav en heftig diskussion, da vi efterhånden har talt om det i 1 ½ år, og der er endnu ikke taget beslutninge r om nogen
af de forbedringer vi har talt om, vi må se at komme videre.
Johannes tager tilbud hjem på forskellige løsninger vedr. optimering. Tom laver et tilbud på alternativ opvarmning, varmepumpe, vand ,
luft.
Johannes rykker for tilbud på alternativ opvarmning. Evt. tages der flere tilbud hjem.
Johannes har igen rykket for tilbud.
Johannes har modtaget tilbud fra Tom, det vil koste ca. 15.000 kr. incl. montering, for optimering af havnekontor med en
varmepumpe. Prisen for materialer til klubhus og toiletter vil være ca. 56.000 kr. dertil kommer montering.
Per mener vi bør undersøge om det er muligt og billigere med et pillefyr.
Johannes har modtaget tilbud på pillefyr.

Der bør gøres noget ved afløbet (køkken) i klubhuset! Kan der gøres noget? Tages op på et senere tidspunkt. Laves som forårsarbejde.

Maling af skilt på molehovedet.

Nye projekter for 2014??

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

Maling af skilt på molehovedet. Johannes 1/5-2014

5. GENERALFORSAMLING 2014

Henrik C. sørger for dagsorden, indkaldelse og køreplan for dirigent, både til Rønnerposten og generalfo rsamlingen.

Per undersøger om Bruno har mulighed for at være dirigent. Bruno har sagt ok.

Bjarne sørger for bestilling af mad. Der er bestilt mad, mødetid kl. 17:15

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Dagsorden, indkaldelse og køreplan for dirigent til generalforsamling. Henrik C. 19/3-2014

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Generalforsamling, d. 19/3-2014.
Standerhejsning 1. lørdag i april, 5/4-2014.
Trækfuglenes kræmmermarked, d. 7/6-2014.
Legepladsens kræmmermarked, d. 9/8-2014.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Diverse arrangementer skal på hjemmesiden. Henrik C. 1/3-2014

7. BORDET RUNDT.

Johannes: Vil gerne have ændret datoen for uddybning fra 1/4-14 til 15/4-14

Henrik N.: Har deltaget i et 1 dags kursus/seminar ved Flid med indholdet ”Konflikthåndtering / løsninger”, Kurset var udbytterigt.

Bjarne: Deltager antal til spisning inden generalforsamling …… 12 eller 13 personer.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Uddybning af havne bassin. Johannes 15/4-2014
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8. EVT.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

NÆSTE MØDE: Mandag d. 7/4-2014 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET: Dagsorden for næste møde.


