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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT 6/6-2016 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE Bestyrelsesmøde
ARRANGØR Bestyrelsen
REFERENT Henrik M. Christensen

DELTAGERE Johannes Frøstrup, Henrik M. Christensen, Per Bech Christensen, Lars Johannesen,
Kim Hoppe, Henrik Nielsen

AFBUD Bjarne Christensen
Dagsorden:

1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.

Placering af stakit omkring grillpladser! Der er kommet flere henvendelser om den uheldige
placering.

3. Økonomi
4. Opgaver / Projekter!

Projekter for 2016.
5. Kommende arrangementer.

Sankt Hans ……møde!
6. Fællesmøde
7. Bordet rundt.
8. Evt.

Forslag fra Træskibslauget om friplads.
Tilbud om medlemskab af Harba.dk
Ferievagtplan.

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.
Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Garnrederplads i nord, havnen sørger for oprydning.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på oprydning.

Gæstepladser, der vil fremover være dobbelttakst hvis ikke fortøjningsreglerne overholdes, Johannes
sørger for opdatering af skilte.
Gæstepladser 2016:
0-10 m / 150 kr.
10-12 m / 200 kr.
12- / 250 kr.
Opdatering af skilte, er det i gang? Johannes sørger for det bliver gjort inden sæsonstart.
Skiltene bliver leveret og opsat sidst i maj måned.
Skal opsættes.

Lidt overrasket, er jeg blevet kontaktet at Dansk Fartøjsforsikring, vedr. en forsikringssag i
Rønnerhavnen, tilbage i januar 2015, vi har bedt TRYG, hvor vi har tegnet vores ansvarsforsikring, om
et møde så vi kan få hele denne sag på plads.
Vi har haft møde med TRYG og det ser ud til at sagen bliver genåbnet og så håber vi der kommer en
fornuftig løsning.
Der er rykket for svar, på status hos TRYG
TRYG er meget længe om at svare, vi forsøger stadigvæk.
Der er kommet svar fra Tryg, de beder Frede og hans forsikringsselskab om at udbedre
skaden og stille krav til TRYG, jeg har givet denne besked videre til Frede.
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TDC har opgraderet vores internet, hastigheden er nu omkring 12 MB, det trådløse netværk vil
komme op og kører snarest muligt.
Kører nette som det skal??

Hvis man har 2 både i havnen, skal der betales havneplads for begge både, og de ter ikke til
diskussion.

Kim: Oversigt over havnen opsættes på broerne (affald, toilet og bad) …. er det sket?

I forbindelse med højtryksrensning af både, skal det gøres uden gene for andre, på sigt skal det
overvejes om det skal gøres på lukket/beskyttet område. Skal dette på projekt listen?

Sikkerhed i forbindelse med kørsel med truck på havnens område, da søsætning og optagning af både
foregår tæt på vej og legeplads, er det besluttet at udstyre trucken med bakkamera og lydsensor. Er
dette udført?

Da der har været kritik af mastekranen, skal den tjekkes af serviceværksted, der skal laves en
instruktion som skal læses før anvendelse. Er instruktion lavet?

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE

Oprydning ved garnrederplads i nord. Johannes 15/5-2016
Opdatering af skilte ved gæstepladser. Johannes 1/6-2016

2. NYT FRA HAVNEN
Der undersøges om vi kan få en ny medarbejder med løntilskud. Der har været 3 til samtale, men
endnu ingen fundet.

Kræmmermarked d. 4/6 var godt besøgt, der var jo også kanon godt vejr.

Johannes er blevet spurgt om vi vil overtage en skulptur (sæl) fra Jerup Skole, vi siger ja tak, og
finder en god plads til den.

HANDLINGSPUNKTER

3. ØKONOMI
Vi følger budgettet.

BEAS automat er bestilt og processen er i gang.
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE

4. OPGAVER / PROJEKTER
Der er 5 tilmeldt pensionistteam, Henrik N. og Johannes sørger for at der er opgaver til dem, så de
kan holdes i gang.

Johannes sørger for der bliver indkøbt spande, skovle og børster til grillpladserne.

Arbejdsdagen forløb tilfredsstillende, dog kunne vi godt ønske os lidt mere opbakning.

I forbindelse med havnerundgang og fællesmøde, kom der forslag om en del forbedringer:

Etablering af krabbevæddeløbsbane.
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Tømning af bådtoiletter – dette vil vi tage til efterretning.

Løft af sejlbåde med mast.

Oprydning i/af gamle master.

Etablering af terrasse mod syd, flytning af miljøcontainer, fjerne jordvold.

Molefyr, lyser det som det skal, det må max lyse 1.5 sømil, Lars tjekker ved lejlighed.

Elskab ved mastekran mangler låge, og der skal ryddes op omkring mastekranen.

Oprydning i gamle både, stativer og bukke, der skal tages kontakt til de bådejere (4-5 både), for at få
en afklaring på hvad der skal ske med dem.

I forbindelse med havnerundgang blev der observeret affald i læbælter og buske, samt et gammelt
skilt ved shelteret som bør fjernes.

Et elskab på vinter pladsen skal have nye hængsler.
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE

Etablering af krabbevæddeløbsbane Johannes,
Henrik N. 1/7-16

Løft af sejlbåde med mast. Lars, Johannes 1/6-16
Oprydning i/af gamle master Johannes 1/6-16
Etablering af terrasse mod syd, flytning af miljøcontainer, fjerne
jordvold. Johannes 1/7-16

Låge ved elskab og oprydning ved samme. Johannes 1/6-16
Tage kontakt til bådejere Johannes 1/6-16
Oprydning på havneområde Johannes 1/6-16
Montering af hængsler på elskab Johannes 1/6-16

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER
Sankt Hans på Palmestranden, Henrik C. indkalder til opfølgningsmøde.

Kræmmermarked d. 13/8-2016
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE

6. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Næste foreningsmøde bliver i løbet af efteråret.
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE

7. BORDET RUNDT.
Henrik N.: Fiskerigrænse ved Elling Å bliver ændret.
Flagstang renoveres, undersøg først pris på ny.

Johannes: Skiltning ved gæstebro.
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Per: Der er indimellem lidt panik ved slæbestedet, mest fordi havnen samtidigt bruger rep. broen som
oplagringsplads, fremover skal halvdelen af broen holdes fri.
Jorddynge ved husene mod syd, fjernes.

Lars: Garnstativer, flisebelægning.
Det er efterhånden ved at være lidt for meget med drikkeri ved nogle af husene mod nord, alle bedes
holde et vågent øje med hvad der sker, det kan være nødvendigt at skride til handling, vi kan ikke
have at vores medlemmer ikke kan gå forbi uden at blive provokeret på en eller anden måde.
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE

9. EVT.
Der er observeret diesel i nordbassinet.

Vi har fået en henvendelse fra Træskibslauget, hvor de ønsker friplads til deres medlemmer, når de
anløber havnen som gæstesejlere, vi har drøftet forslaget, men er i bestyrelsen enige om at vi ikke på
nuværende tidspunkt vil tilbyde sådan en ordning.

Ferievagtplan 2016, tilstedeværelse på havnen mellem kl. 08 og 10 på søndage, toilette og baderum
tjekkes og rengøres.
Uge 26 Lars
Uge 27 Kim
Uge 28 Bjarne
Uge 29 Johannes
Uge 30 Henrik C.
Uge 31 Henrik N.
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE

NÆSTE MØDE: Mandag d. 8/8-2016 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
VEDHÆFTET: Referatet skal sendes som PDF fil.


