
 

Bestyrelsesmøde d. 4/10-21 kl. 15:30 

Referat 

 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Arrangør Bestyrelsen 

Næste møde 4/10-2021 

Referent Christian Schunck 

Deltagere  

Til stede Navn 

Ja Ole Guldsmed-Thomsen 

Nej Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Ja Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Afbud Lars Johansen 

 

 

  



 

1. Gennemgang af sidste referat. 
Ansvarlig: Christian 

Referatet blev ikke gennemgået da det ikke var klar. 

 

2. Økonomi. 
Reparation af truck: 

Reparation af trucken er gennemført og beløber sig til 178000DKK 

Der ud over er det overført 500000DKK til betaling af stativer, vogn mm. 

Udgift til vognen beløber sig til 225000DKK. 

 

3. Nyt fra havnen, truck, stativer, gulv i klubhus. 
Optagelse af lån 

Ansvarlig: Johannes 

I forbindelse med optagelse af lån hos kommunekredit skal der laves et oplæg der beskriver 

projektet med standard stativer, vogn, kran mm. I den forbindelse skal der tages kontakt til FLID for 

at høre om omfanget samt råd og vejledning. 

 

Stativer 

Ansvarlige: Johannes/Jens 

Der er blevet reklameret over en bundramme der var skæv, og en ny er ankommet. 

Herefter mangler der at blive samlet støtter til stativerne. 

 

Maling 

Ansvarlig: Johannes/Jens 

Det meste er indtil videre blevet malet. Eneste udestående er bagsiden af kontor, klubhus mm. da 

de er svært tilgængelige. 

 

Garnhaler 

Ansvarlig: Lars 

Status på indkøb af garnhaler er pt. ukendt. 

 

 

4. Portfolio/årshjul over arbejdsopgaver på havnen. 
Ansvarlig: Christian 

Der skal laves et oplæg til hvordan et årshjul/gannt kort kan udformes 

 

5. Venteliste. 
Principperne for venteliste blev diskuteret på mødet, da blandt andet Ole har fået mange 

henvendelser omkring emnet. Det blev diskuteret hvorvidt det skulle lægges på hjemmesiden, men 

pga. reglerne omkring anciennitet og GPDR vil det blive svært at administrere. 

Der er pt 35 på venteliste til en plads i havnen. 

 

6. Autocampere og gæstesejlere 



Gæstesejlere 

I 2021 har der indtil videre været pænt besøg i havnen med 433 gæstesejlere. 

 

Autocampere 

Antallet for besøgende autocampere er i 2021 steget med 500% 

 

7. Turist-Destination Nord møde i Aså. 
Ansvarlig: Ole 

Der har været afholdt et møde omkring Destination Nord i Aså og folk fra havnen Deltog. 

Der skal laves et resume fra mødet 

Næste møde er i Sæby 

 

8. Efterårsseminar og havneudvikling i Vingsted 
Ansvarlig: Johannes 

Der bliver holdt en seminar i Vingsted omkring udvikling af havnen og udvidelser mm. 

Oplægget til seminaret kommer fra FLID. Fra havnen deltager flere og der laves en fælles tilmelding 

senest 10/10-21 

 

9. Havneudvidelse med Trigon, Karl Erik Slynge har taget kontakt. 
Ansvarlig: Ole 

Ole er blevet kontaktet af Karl Erik Slynge omkring hans planer for udvidelse af Rønnerhavnen. I 

løbet af de næste 3 uger vil der blive indkaldt til infomøde. 

Der skal informeres yderligere 

 

10. Hjemmeside. 
Ansvarlig: Christian 

Alle koder mm. er blevet overleveret fra Henrik til Christian, der burde have fuld adgang til 

hjemmesiden. 

 

11. Evt. 
Julefrokost 

Ansvarlig: Johannes 

Julefrokosten 2021 blev fastsat til lørdag de 11. december kl. 17.30 i Møllehuset. 

 

Forespørgsler 

Kim Hoppe er kommet med følgende forespørgsler: 

a) Skraldespande 

Der er indtil videre ikke planer om flere skraldespande 

b) Internet på havnen 

Der er gravet fiber ned, men den trådløse forbindelse bliver først opdateret til foråret 

c) Redningsstiger 

Kim påtog sig selv opgaven med at ansøge FLID/Tryg om redningsstiger v. sidste møde. 

d) Bagagevogn ved kajakklubben 

Vognen er ikke blevet se, men der bliver taget hånd om den 

e) Ledig/optaget skilt 



Der er skilte til afhentning hos Johannes til dem der måtte ønske det 

f) Biodiversitet 

Der skal ikke laves biodiversitet på skrænterne ud mod havnebassinet 


