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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT 3/11-2014-2014 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

ARRANGØR Bestyrelsen

REFERENT Henrik M. Christensen

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

AFBUD Benny Nielsen, Bjarne Christensen

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

Nye projekter for 2014.
Arbejdsgruppe for klubhus.
3 måneders opgaveliste.

5. Kommende arrangementer
Gløgg og æbleskiver, dato?

6. Fællesmøde for klubber/foreninger på havnen
Er vi klar?

7. Bordet rundt.
8. Evt.

Frihavnsordningen??

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

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. Johannes og
Jens finder tid til et møde. Punktet tages op på mødet med foreningerne på havnen.

Huseftersyn er vel overstået, der bliver lavet en opsamling og Johannes sender besked ud til de der skal lave reparationer/vedligeholdelse
på deres huse. Er det sket? Skal sendes ud, det er endnu ikke sket og det er simpelthen ikke godt nok, det skal fremover gøres bedre. Det
blev besluttet at brevene ikke bliver sendt ud, da det er for sent, men man bruger dem ved huseftersyn næste år.

Det er stadig et problem med fiskeaffald på nordsiden af havnen, Johannes skal tage sig af dette. Der er blevet opsat opslag i garnskuret
og Johannes vil fremover holde øje med om reglerne bliver overholdt.

Birger Bredkjær har spurgt til Frihavneordningen, hvorfor er vi ikke medlem? Der er sendt et svar til Birger, Rønnerhavnen har for år
tilbage været med i Frihavnsordningen, men efter en rundspørge blev det vurderet at der var for lidt der benyttede sig af det i forhold til
omkostningerne. Johannes, vil du undersøge hvad det koster at være medlem, og hvad det indebærer? Johannes har undersøgt hvad det
indebærer, Henrik C. sender mail til Birger.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Sende besked til Birger vedr. Frihavnsordning. Henrik C. 15/11-2014

2. NYT FRA HAVNEN

Den nye bro er ved at være klar og det er muligt at der bliver en mere klar i løbet af efteråret og så er det bro 3 der skal udskiftes.
Der er ved at blive sat rør op på nordsiden af midterpieren, der er planlagt at bro 7 kan lægges der og bruges som arbejdsbro til at samle
den nye bro 3. Der er sat rør op, og den næste bro er ved at være klar.

Der er planlagt at tage bundprøver i havnebassinet med henblik på uddybning.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

3. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud, vi overholder stadig budgettet.

Birger vil gerne komme og holde et lille møde med os vedr. regnskabet som han har sendt til os, dog vil han gerne have en dag sorden på
forhånd, så han har mulighed for at forberede sig.
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1. Vi ønsker en status på regnskabet.
2. Vi vil gerne have en forklaring på regnskabet.
3. Havneteam, hvordan med opgavefordeling.
Birger er indkaldt til mødet d. 8/12-2014 kl. 15:30, han har bekræftet at han kommer.

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 k ommer
nogle resultater fra arbejdsgruppen, holder vi tilbage med udgifterne.
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

Der blev afholdt møde d. 26/8-2014, vi forsøger at holde et møde inden jul.

Det blev diskuteret om ikke det vil være hensigtsmæssigt at lave opgaveliste for 3 mdr. af gangen, en list e som indeholder de opgaver,
store som små, der skal udføres på havens område.
Der blev aftalt at Henrik N., Johannes, Leo og Henrik C. skal lave en gennemgang af havnen, der vil blive fundet en dato, Henrik C.
indkalder.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

Indkalde til møde i klubhus udvalg Henrik C. ??

Indkalde til havnegennemgang Henrik C. 15/11-2014

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Gløgg og æbleskiver lørdag d. 13/12-2014 kl. 10:00

Julefrokost, Bjarne har styr på den.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Arrangement skal på hjemmeside og i Rønnerposten. Henrik C. 20/11-2014

6. FÆLLESMØDE FOR KLUBBER/FORENINGER PÅ HAVNEN

Der skal laves forslag til dagsorden vedr. fællesmødet med havnens foreninger / klubber.

1. Velkommen
2. Hvad er formålet med mødet.
3. Økonomi
4. Muligheder for fælles arrangementer.
5. Fremtiden

Stikord: Forventninger til klubberne/Rønnerhavnen, visioner, Fælles arrangementer, kommunikation og fæll es holdninger.

Der vil blive udsendt invitationer til klubberne, mødedato er fastsat til d. 17/11-2014 kl. 19

Der er udsendt invitation, nu venter vi på tilbagemeldinger.
Bestyrelsen møder kl. 18:00 d. 17/11-2014

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

7. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Man ønsker at opsætte lys ved garnhuset og garngården, brugerne vil selv sørge for at det bliver opsat, bestyrelsen var enige
om at de bare kan sætte i gang.
Info omkring tilsanding vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn, det er de omkringliggende havne der selv har ansvar for at følge
udviklingen.

Johannes: Vil gerne have en note i Rønnerposten om at medlemmer skal have mulighed for at opdatere deres mobil nr. og mailadresse til
havnekontoret, det er med henblik på varsling via sms eller mail ved f.eks. ekstreme vejrforhold.
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HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

8. EVT.

Referatet skal sendes som PDF fil.

Vi har modtaget en anmodning fra brugerne af garnreder vedr. opsætning af ny garnreder, anmodningen blev drøftet på mødet, og der vil
blive sendt svar retur til Henrik Bech.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Sende svar til Henrik Beck ved. Garnreder Henrik C. 10/11-2014

NÆSTE MØDE: Mandag d. 8/12-2014 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET: Dagsorden for næste møde.


