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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT 4/3-2013 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

ARRANGØR Bestyrelsen

REFERENT Henrik M. Christensen

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

AFBUD

Dagsorden:
1. Gennemgang af økonomi (Martin)
2. Gennemgang af sidste referat.
3. Nyt fra havnen.
4. Opgaver / Projekter!

Gennemgang af opgave / projektplanen
5. Kommende arrangementer.
6. Generalforsamling

Dirigent?
Bestilling af spisning.

7. Bordet rundt.
8. Evt.

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Referatet fra mødet d. 4/2-2013 blev gennemgået, og det gav anledning til nedenstående bemærkninger:

I forbindelse med forslaget vedr. tyveri/overvågning, undersøger Johannes muligheden for video overvågning.
Strandby Elteknik laver et tilbud på overvågning.
Vi har modtaget tilbud.
Der er taget kontakt til Bruno vedr. tilladelse. Afventer.
Vi har fået svar fra Bruno vedr. tilladelse, og det ser ikke ud til det er nogle problemer i at etablere video overvågning, det
skal med på generalforsamlingen marts 2013.

I forbindelse med forslaget om en ekstra bro ved slæbestedet, indkøbes der materiale og projektet startes.
Er dette i gang? Dette afventer.
Vi tager det op på generalforsamlingen

Den nuværende form for ventelister på huse er ikke optimal, formen er meget tidskrævende, vi går i tænkeboks og tager det på et senere
bestyrelsesmøde.
Vi vil lave en ny form for ventelister, dog først fra næste generalforsamling.
Evt, suspenderes ventelister, der skal skrives om det i næste Rønnerpost.
Der er ikke lavet indlæg til Rønnerposten, da jeg ikke mener at punktet er afsluttet.
Vi fortsætter med ventelisten, evt. i en forbedret udgave, Bjarne tager sig af dette.
Bjarne har udformet en ny form for venteliste. (generalforsamling 2013)
Bestyrelsen har godkendt oplægget, Bjarne tager det op på generalforsamlingen.

Taljen på mastekranen (elektrisk) er defekt, så der skal findes et alternativ, evt. en manuel talje …….. husk godkendelse.
Vi har fået en talje fra Alpha Diesel, som skal monteres. Opsættes inden sæsonstart.

Kursus i hjertestart, Frederikshavn kommune kører en kampange, vi har haft kontakt til ”Parat til Hjertestart i
Frederikshavn Kommune” og der er ikke nogle problemer i at få sådan et kursus til Rønnerhavnen, vi skal finde dato og
sted.
Kursus i hjertestart bliver d. 10/4-2013. Er annonceret i Rønnerposten.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

3. NYT FRA HAVNEN

Arbejdet med renovering bliver revideret, kajkanter mod vest laves færdige. Fliser lægges  om, Der skal laves en ny tilstandsrapport.



2

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

4. OPGAVER / PROJEKTER

Venter til næste møde

Faste affalds og miljøpladser, bliver snarest igangsat, dette hænger sammen med en ny affaldsplan.
Johannes sørger for at ny affaldsplads bliver etableret, så den er i henhold til vores affaldsplan.
Vi har modtaget 4 indsigelser over placeringen af containerplads, vi drøftede placeringen og har nu valgt en anden place ring.

I forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplan, skal dette punkt også sættes i gang.
Johannes og Henrik C. tager et møde om de mangler der er.

Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum, Per laver et oplæg til projektet .
Der er rundsendt et oplæg fra Energirådgiver, Bo Bechfeldt.

Projektplanen vedhæftes dette referat.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

Beredskabsplan Johannes og
Henrik 1/3-2013

Etablering af ny affaldsplads Johannes 1/4-2013

Optimering af opvarmning af klubhus, havnekontor og toiletter/baderum. Bjarne 1/9-2013

Svar på indsigelser. Henrik C. 1/3-2013

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Ingen.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

6. GENERALFORSAMLING

Forslag:
1. Overvågning af havnen.
2. Dagsorden til generalforsamling, der skal tilføjes et punkt ”Gennemgang af Affaldsplan”

Per fortæller lidt om energibesparelse.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

7. BORDET RUNDT.

Ingen bemærkninger.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

8. EVT.

Ingen bemærkninger

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO
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NÆSTE MØDE: Mandag d. 8/4-2013 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET: Dagsorden for næste møde.
Projekter på Rønnerhavnen.


