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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen 
REFERAT 3/12-2018 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN 

 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Bestyrelsen 

REFERENT Henrik M. Christensen 

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

AFBUD Kim Hoppe, Per Bech Christensen 
Dagsorden: 

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

Renovering af klubhus. 
Gennemgang af legepladsrapport. 

5. Kommende arrangementer. 
Julefrokost 7/12-18 
Gløgg og æbleskiver 8/12-2018 

6. Bordet rundt. 
7. Evt. 

 

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT. 

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer: 
 
Tømning af toiletter med vakuumpumpen skal afsluttes. 
Vil ske efter sommerferien. 
Ole tager kontakt til sælger, for at undersøge dimension på rørføring. 
Der er styr på rørdimension, det vil koste ca. 12.000 kr. at får etableret rørføring.  
Etableringen vil ske i foråret 2019. 
 
Hvad er prisen på at få lagt nyt grus på vinter pladsen? 
Er det stadig aktuelt i 2019? 
 
Skal der mere lys på broerne? 
Johannes, hvad siger regler med hensyn til lysstyrke? 
Det er undersøgt, og der er ikke krav til lysstyrken, men derimod krav til hvor lyskeglen 
rammer vandet. 
Johannes og Lars tjekker om der skal flere, eller nye lamper op. 
Vi var ude at kigge på belysning, og kunne konstatere at der godt kunne bruges et par 
lamper mere på de broer som fiskerne bruger. 
Johannes og Lars finder en løsning på det. 
 
Der vil blive indkøbt/fremstillet ca. 40 grøn/rød skilte til mærkning af optaget/ikke optaget pladser. 
Skiltene vil ligge klar til foråret 2019 
 
Vi har endnu ikke hørt afgørelsen fra Kystdirektoratet vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, der er 
formentlig ikke nyt før 1. kvartal 2019. 
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Der er blevet debatteret en del omkring en stor bådplads til et af havnens medlemmer, vi undersøger 
stadig mulighederne for at kunne etablere en plads. 
Afventer………… 
 
Vi har fået en mail fra UV dykkerne, de ønsker at få fast tilholdssted i Rønnerhavnen, vi prøver at 
finde en løsning, så de kan have plads til lidt udstyr. 
Der skal tages kontakt til Frede.  
Per, hvad var aftalen? 
 
De telefonpæle der står som afgrænsning mellem gangstier og græsarealer, trænger til en kraftig 
gennemgang, hvis ikke der er behov for dem, skal de fjernes. 
Vinterprojekt. 
 
Et af husene har et stakit/hegn stående lidt for langt ude, Johannes tager en snak med ejeren. 
 
Man ønsker at hybenbuskene ved husene i nord fjernes, før det sker skal husejerne kontaktes. 
 
Per: Maling af molehoveder (hvide)  
Vil blive udført i foråret 2019. 
 
Vores nuværende koordinator/tovholder til Vild med Vand/Havnens dag, har valgt at stoppe, så der 
skal findes en ny. 
Er det måske noget sejlklubben vil overtage? 
 
Lars: Døren i toiletvognen i nord, binder meget, Johannes tager et kig på den. 
(Ny toiletvogn er måske snart på banen) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

Etablering af toilettømning Johannes 1/5-2019 

Belysning på broerne Johannes/Lars 1/3-2019 

Skilte rød/grøn Johannes 1/6-2019 

Større bådplads Alle 1/2-2019 

Container tilhørende Koraldyk Per/Henrik 1/2-2019 

Afgrænsning mellem gangsti og græsareal, oprydning Johannes 1/4-2019 

Skal hybenbuske fjernes? Alle 1/4-2019 

Maling af molehoveder Johannes 1/5-2019 

Tjek toiletdør i toiletvogn, nord. Johannes 1/3-2019 
 

2. NYT FRA HAVNEN 

Bro 11 er næste løsnet, nye sektioner er på vej. 
 
Reparation af rør ved gæstebro, med en ny teknologi vil det koste ca. 100.000 kr., for de 50 rør der er 
på broen. 
 
Glatte nedgangsbroer, skal vi sikre mod skrid, Johannes meddeler at det vil koste ca. 2000 kr. med 
plastmåtte, Ole undersøger hvad det vil koste med strækmetal. 
 
Borde og bænker er indsamlet, der er behov for en del små reparationer på dem. 

HANDLINGSPUNKTER   

   
 

3. ØKONOMI 
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Ingen bemærkninger. 
 
Johannes laver en afregning til Birger. 
 
Priser for 2019 er fastsat. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 

4. NYT FRA UDVALG 

Havneudvalg:  
Renovering af klubhus er i gang, da det er helt med frivillig arbejdskraft, vil det tage lidt tid, klubhuset 
kan dog stadig anvendes. Der planlægges flere arbejdsdage, Bådelauget har også tilbudt at hjælpe. 
Ole laver en aftale om flere arbejdsdage. 
 
Masteskur, skal volden flyttes og skal der være anderledes fralægning af master? 
Ole tager en snak med Bådelauget, så det bliver lavet på den mest fornuftige måde. 
Vi afventer svar fra Bådelauget. 
Bådelauget vil gerne hjælpe og give input til nye bukke, til fralægning af master. 
Evt. kan man bruge stilladsbukke til projektet. 
 
Husudvalg: 
Ingen huse til salg. 
 
Fiskerne: 
Der er ikke meget at komme efter. 
 
Legepladsudvalg: 
Vi gennemgår rapporten på næste møde (januar 2019) 
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5. KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Generalforsamling 2019 (forslag 21/3-19) 
 
Standerhejsning 6/4-19 
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6. BORDET RUNDT. 

Lars: Johannes skal undersøge om hvert enkelt medlem skal have et bevis på at deres båd er 
ansvarsforsikret. 
 
Henrik: Udleverede et oplæg til Privatlivspolitik. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 
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7. EVT. 

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 
 
 

NÆSTE MØDE: 7/1-2019 

VEDHÆFTET: 
Referatet skal sendes som PDF fil. 
 

 


