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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen 
REFERAT 4/3-2019 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN 

 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Bestyrelsen 

REFERENT Henrik M. Christensen 

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

AFBUD Kim Hoppe 
Dagsorden: 

1. Økonomi. 
Gennemgang af regnskab, ved Martin 

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

Renovering af klubhus. 
5. Kommende arrangementer. 

Generalforsamling 28/3-2019 
Standerhejsning 6/4-2019 

6. Bordet rundt. 
7. Evt. 

 

1. ØKONOMI 

Martin gennemgik regnskabet for 2018, der var ingen kommentarer. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT. 

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer: 
 
Tømning af toiletter med vakuumpumpen skal afsluttes. 
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? 
Johannes får et overslag på pris. 
 
Vi har endnu ikke hørt afgørelsen fra Kystdirektoratet vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, der er 
formentlig ikke nyt før 1. kvartal 2019. 
 
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. 
Der har været en del debat om hvad der er sagt både den ene og anden vej, det er ikke 
afgjort hvad der skal til konstruktionsmæssigt. Der er behov for en skriftlig debat imellem 
bruger og bestyrelse. 
Henrik sender mail til brugeren. 
Afvent! 
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Per: Maling af molehoveder (hvide)  
Vil blive udført i foråret 2019. 
 
Lars: Vil gerne kunne aflåse garngård, eventuelle muligheder blev drøftet. 
Lars beder om en liste over brugere af garnreder. 
Kan evt. klares med en kodelås. 
Lars undersøger om det er ok med brugerne. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

Etablering af toilettømning Johannes 1/5-2019 

Maling af molehoveder Johannes 1/5-2019 

   
 

3. NYT FRA HAVNEN 

Der er gang i montering af bro 11 
 
Volden ved masteskur og havnekontor er jævnet. 
 
2 stk. nedgangsbroer skal renoveres/udskiftes. 
 
Oprydning af døde træer på havneområdet. 
 
Skotrender på klubhuset skal tjekkes. 
 
Reparation af rør ved gæstebro, med en ny teknologi vil det koste ca. 100.000 kr., for de 50 rør der er 
på broen. 
Johannes har kontakt til firmaet som udfører opgaven. 
 
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. 
Vi tester begge muligheder på bro 2 og 3. 
Vi skal overveje løsningen. 

HANDLINGSPUNKTER   

Etablering af skrid sikring på bro 2 og 3 Johannes 1/5-2019 
 
 

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 og Lars laver en aftale om flere arbejdsdage. 
Pris for køkken er godkendt. 
 
Husudvalg: 
Der er pt ingen huse til salg. 
 
Fiskerne: 
Der er fuld fart på kulso rogn. 
 
Legepladsudvalg: 
Der er kommet afslag fra friluftsrådet på ansøgning af midler til sørøverskib. 
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HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 

 
 
 

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Generalforsamling 2019, 28/3-2019 kl. 19:00 i Maskinhallen, Værkstedet. 
Henrik sørger for dirigent, Bjarne bestiller spisning. 
 
Standerhejsning 6/4-19 
 
Kræmmermarked/Havnens Dag d. 1/6-2019 
 
Kræmmermarked Legepladsen 3/8-2019 
 
JSK Træf 10 og 11/8-2019 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 

6. BORDET RUNDT. 

Bjarne: Mail eller SMS, når der indkaldes til renovering af klubhus. 
 
Johannes: Har haft haf kontakt til uddybningsfirmaet. 
 
Per: Overvej fonds midler til forskellige projekter. 
 
Lars: Har tjekket lys på broen hvor der er isat en anden pære, det giver en del mere lys. Der er 
problemer med døren på toilettet i nord. 
 
Ole: Vil gerne have numre på bådvogne. Har observeret en hane der løber. Oprydning i gamle både. 
 
Henrik: Fortalte lidt om Vil med Vand. 
  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 
 
 

7. EVT. 

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 
 
 

NÆSTE MØDE: 8/4-2019 

VEDHÆFTET: 
Referatet skal sendes som PDF fil. 
 

 


