
 

 

Bestyrelsesmøde d. 5/7-21 kl. 15:30 

 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Arrangør Bestyrelsen 

Næste møde Dato er ikke fastsat pga. sommerferie. Ole indkalder 

Referent Christian Schunck 

Deltagere  

Til stede Navn 

Ja Ole Guldsmed-Thomsen 

Ja Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Ja Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Afbud Lars Johansen 

 

 

  



Dagsorden: 

Briefing ved John Hird 

Præsentation ved John Hird 

Der arbejdes på en fælles dag i 2022 hvor der kan holdes havnens dag. 

Der er allerede mange havne med, bla. Hou, Strandby, Rønnerhavnen, Frederikshavn Marina, Asaa, 

Hals, Voerså, Egense, Aalbæk, Øster Hurup, Destination Nord, Destination Himmerland og MARTEC. 

Der planlægges et møde i 22. september angående videreudvikling. Destination Nord har et fælles 

grundlag i kommuner og erhvervsråd. 

Johns oplæg ligger meget op ad “Vild med Vand”. 

 

Stjerneskud kl.18 

 

1. Gennemgang af sidste referat. 
Ny skabelon til referat 

Ansvarlig; Christian 

Der arbejdes på et nyt oplæg til referatet og dette referat kan derfor virke lidt rodet, men det er 

forhåbentligt kun midlertidigt, indtil vi kommer over på et nyt format 

 

Sug til toilet tømning 

Ansvarlig: Ole 

Der er lavet forsøg med kuglehane til reducering af sug uden held. 

Der tages kontakt til support for at få en ordentlig løsning. 

 

Oprydning ved redskabskasser 

Ansvarlig: Johannes 

Nordre havn er der rod bag grejkasser og der skal ryddes. 

 

Fliseplads syd for klubhus 

Ansvarlig: Per 

Det skal undersøges hvad det vil koste at anlægge en fliseplads syd for klubhuset. 

 

Strandbeskyttelseslinje 

Ansvarlig: Palle 

Der er kommet ny afgørelse i forbindelse med behandling af lokalplanen og der er ønske om et nyt 

møde med kommunen for at drøfte dette. I øjeblikket er den nuværende kontakt Steen Heftholm 

sygemeldt og der skal derfor tages kontakt til borgmester Birgit Hansen for en ny kontakt og et 

møde efter ferien. 

  



 

2. Økonomi. 
Defekt converter på truck 

Ansvarlig: Johannes 

Der er en defekt converter på trucken, og det vil koste ca. 50.000-100.000 at renovere den, så den 

kan bruges igen. Der er ikke andre muligheder en at reparere trucken, og de er ved at se på 

muligheden for at renovere den. 

 

Standard vinterstativer 

Ansvarlig: Johannes 

Der skal laves et oplæg til finansiering af vinterstativer, samt en forhånds tilmeldingsliste som 

hænges op ved havnekontoret. Ud fra forhåndstilmeldingen bestilles der en passende mængde 

standard stativer i forskellig størrelse. 

Der skal laves et oplæg til Rønnerposten med budget for de nye stativer. 

 

Anlæggelse af vaskeplads 

Ansvarlig: Per 

Der skal indhentes et tilbud på anlægning af vaskeplads bagved havnekontoret. 

Det anbefales at der tages kontakt til FLID for at høre hvad der er af gældende og kommende regler 

i forbindelse med rensning og afledning af spildevand til kloak, eller evt. til havnen. 

Der er foreslået en gård med højt polyester hegn med mulighed for rensning med højttrykrenser. 

 

Indhentning af priser 

Ansvarlig: Johannes 

Der skal indhentes priser på svingkran og vogn til håndtering af både og stativer. 

 

Lånemuligheder 

Ansvarlig: Palle 

Det skal undersøges hvem der skal kontaktes i forbindelse med optagelse af lån hos 

kommunekredit i forbindelse med anlæggelse af plads, samt indkøb at kran, vogn, stativer mm. 

  



 

3. Nyt fra havnen. 
Internet på havnen 

Ansvarlig: Johannes (Christian) 

Fiberrør er gravet ned på pladsen og der blæses fiber ind i den kommende uge. 

Der skal undersøges hvordan wi-fi netværket skal sættes op. 

 

Husudvalg 

Ansvarlig: Palle og Per 

Der laves huseftersyn og udarbejdes en liste over fejl/mangler/reparationer der skal udføres og den 

sendes til Johannes. 

Derudover skal der laves en venteliste til husene 

 

Fiskerne 

Ansvarlig: Lars 

Der er lavet et oplæg på en ny garnhaler hos fiskerne på nordsiden. 

Oplægget er baseret på et budget på 36000 der finansieres gennem en højere leje, samt egen 

vedligehold. Der regnes med en tilbagebetalingstid på 6 år 

 

Legeplads Udvalg 

Ansvarlig: Palle 

Muligheden for en ny vimpel/flag på sørøverskibet, samt muligheden for at etablere en 

“redningsflåde” for enden af rutsjebanen skal undersøges. 

 

4. Chikaner på vej til vinterbader. 
Chikaner ved sydligt havnebassin 

Ansvarlig: Johannes 

Der skal etableres en chikane mere ved vejen ud til vinterbaderne. 

Der er foreslået en chikane ud for garnreder pladsen 

 

 

5. Rydning af vinterplads og autocampere. 
Udskiftning af el standere 

Ansvarlig: Johannes 

Udskiftning af standere på vinterpladsen udsættes indtil videre 

 

Adgang til P-plads ved Penna’s 

Ansvarlig: Johannes 

Der skal flyttes et par sten mm. så der bliver bedre adgang til P-pladsen ved Penna’s 

 

6. Port i cykelskur. 
Mulighed for at lukke skuret 

Ansvarlig: Johannes 

Der skal undersøges mulighederne for at sætte en port op ved cykelskuret for at skærme af for det 

der står i skuret. 



 

7. Dybde i havn og indsejling samt bundprøver. 
Uddybning af havnen 

Ansvarlig: Johannes 

Der skal undersøges om der er mulighed for at uddybe yderligere i haven. 

Der er regler om 6m fra kajkant til fuld dybde.  

Der skal undersøges muligheden for uddybning i område 1 ved indsejling til søndre havnebassin. 

 

8. Opsigelse af pladser. 
Flytning til nye kontrakter 

Ansvarlig: Johannes 

Der er indgivet en opfordring til at få alle over på nye kontrakter. 

Det har indtil videre ikke været et problem og bliver kun tungere administrativt. 

 

9. Hjemmeside. 
Vedligehold af hjemmesiden 

Ansvarlig: Christian 

I første omgang kører vi videre med Joomla 

Muligheden for at skifte til Wordpress over længere tid skal undersøges 

 

10. Dieselstander. 
Flytning af stander 35 cm 

Det er foreslået at flytte tanken 35cm for at give bedre plads til standeren. 

Forslaget er forkastet og der laves en stander til toilet sug ved siden af dieselstanderen. 

 

11. Skilte til havn plus toiletsug. 
Skiltning på havnen 

Ansvarlig: Johannes 

Skiltene med 3 knob og toilet sug er lavet, men mangler at blive sat op. 

Dette bliver planlagt i den kommende tid. 

 

Nye skilte 

Ansvarlig: Johannes 

Der er bestilt et nyt skilt til toilet sug. 

Der skal laves et nyt skilt med forbud mod udspring/badning fra molehovedet. 

 

12. Gasbrænder til minilæsser. 
Der undersøges om mulighed for at få en gasbrænder til minilæsseren eller eventuelt en stålbørste 

til fliserensning. Mulighederne undersøges. 

  



 

13. Evt.  

Pullerter ved mastekranen 

Ansvarlig: Ole 

Det er vedtaget at lave 2 ekstra pullerter på molen ved mastekranen, for at give bedre mulighed for 

at fortøje ved montage/afmontering af mast mm. Derudover skal der findes en bedre løsning for 

affendering ved mastekranen, da det nuværende bolværk er mangelfuldt. 

 

Kræmmermarked 

Ansvarlig: Palle 

Den 21/8 afholdes der kræmmermarked på Rønnerhavnen. Der er allerede ansøgt om spiritus 

bevilling. Arrangementet er dog afhængig af de til den tid gældende Corona restriktioner 

 

Redningsstiger 

Ansvarlig: Kim 

FLID har åbnet for muligheden for at søge om redningsstiger til opsætning på havnen. 

 

Biodiversitet 

Der er indkommet et forslag om at anlægge biodiversitet på omkringliggende skråninger  

 


