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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen 
REFERAT 3/6-2019 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN 

 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Bestyrelsen 

REFERENT Henrik M. Christensen  

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

AFBUD Kim Hoppe 
Dagsorden: 

1. Havnerundering 
2. Gennemgang af sidste referat. 
3. Nyt fra havnen. 
4. Økonomi. 

Bemanding på havnen 
5. Nyt fra udvalg. 

Renovering af klubhus. 
6. Kommende arrangementer. 

Hvordan gik Havnens Dag og Kræmmermarked? 
7. Bordet rundt. 
8. Evt. 

Sommerferievagter. 
 

1. HAVNERUNDERING 

Der er generelt fine forhold på havnen, dog er der ting der kan ryddes op i og noget kan flyttes lidt 
rundt. 
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2. 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. 
 
Per: Maling af molehoveder (hvide)  
Vil blive udført i foråret 2019. 
 
Klage se vedhæfte: støj fra hydraulisk pump i garn skur, Lars klare denne sag. 
Afventer. 
 
Besøg af firma til rep. af gæstebro, tilbud på arbejdsløn ca. 60.000 kr. og materialer ca. 60.000 kr. 
Johannes har styr på materialer og mandskab til udførsel af reparation. 
 
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. 
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Vi afventer. 
 
Skur/hus til vakuumpumpe (toiletpumpe), Johannes sætter gang i arbejdet. 
Hvordan er det gået? 
 
Redningsmasten/standeren på bro 7 skal op igen. 
Er det på plads? 
 
Strøm på vinterpladsen. Johannes får en pris. 
Afventer. 
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3. NYT FRA HAVNEN 

Toilet i nord, havneteamet går i gang en af de nærmeste dage. 
 
Johannes aftaler afskedskomsammen med Leo. 
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4. ØKONOMI 

Ok 
 
Bemanding på havnen? 
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5. NYT FRA UDVALG 

Havneudvalg:  
Der mangler stadig lidt med hensyn til renovering af klubhus. 
 
Husudvalg: 
Der er pt ingen huse til salg. 
Der er 12-14 på venteliste. 
 
Fiskerne: 
Der er stadig ikke meget at fiske. 
Hydraulikpumpen er endnu ikke isoleret (støj) 
 
Legepladsudvalg: 
Der er samlet en del penge ind til sørøverskib. 
Der skal måske en ny ruse til, den gamle er noget slidt. 
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6. KOMMENDE ARRANGEMENTER 
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7. BORDET RUNDT. 

Lars: Vi burde tage leje når nogen ”udefra” låner klubhuset, et passende beløb vil nok være 300 kr. 
 
Kim: 
 
Ole: 
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8. EVT. 

Vi har modtaget en mail fra Bådelauget, de tilbyder at handle de ting ind der evt. mangler til 
klubhuset. 
Henrik beder dem kontakte Johannes for optælling af mangler. 
 
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. 
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NÆSTE MØDE: 19/8-2019 

VEDHÆFTET: 
Referatet skal sendes som PDF fil. 
 

 


