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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT 7/5-2012 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

ARRANGØR Bestyrelsen

REFERENT Henrik M. Christensen

DELTAGERE Johannes Frøstrup,, Henrik Nielsen, Henrik M. Christensen, Bjarne Christensen, Per Bech Christensen, Agnete
Bruun

AFBUD Jens Munk, Keld V. Andersen, Benny Nielsen

Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Opgaver / Projekter!

Gennemgang af opgave / projektplanen
3. Kommende arrangementer.
4. Rønnerposten

Deadline d. 20/5-2012
Husk ventelister på bådpladser og huse.

5. Bordet rundt.
6. Evt.

Hvordan er det gået med uddybningen?
Ventelister?

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Referatet fra mødet d. 2/4-2012 blev gennemgået, og det gav anledning til nedenstående bemærkninger:

"Johannes har været til møde vedr. tilsanding, der skal undersøges om det er muligt at pumpe sand fra molehovederne, til
Palmestranden." Der er igangsat en undersøgelse om mulighed for at pumpe sand. Det vil koste ca. 50.000 at etablere en stationær
pumpe. Vil det blive sådan? Brug af pumpe vil være for dyr en løsning, det undersøges nu om der er mulighed for at få tildelt
en klapplads tættere på havnen.
Der er udarbejdet ansøgning om tilladelse til oplagring på Palmestranden, eller udenfor havnen mod syd.
Vi afventer stadig svar på ansøgningen.

"Jens: Flisebelægningen på Hammeren er i en elendig forfatning, den bør snarest omlægges / renoveres, så ingen kommer galt af sted,
Johannes tager en snak med Birger"
Hvad blev aftalen med Birger?
Flisebelægningen bliver midlertidigt lavet af Park og Vej.

Renovering af forankring af flydebroer er igangsat.

Generalforsamling 2012:

I forbindelse med forslaget vedr. tyveri/overvågning, undersøger Johannes muligheden for video overvågning.
Strandby Elteknik laver et tilbud på overvågning.

I forbindelse med forslaget om en ekstra bro ved slæbestedet, indkøbes der materiale og projektet startes.
Er dette i gang?

Der var en del debat på generalforsamlingen vedr. forsikringsbetingelser, hvad dækkes?, Johannes tager kontakt til vores
forsikringsselskab, med henblik på at få et møde for at få klarlagt betingelserne.
Der er undersøgt om el må være tilsluttet båden, når den forlades ......... el må godt være tilsluttet.

Kim Hoppe, Kim Sørensen og Kenn Thomsen havde indsendt et forslag til generalforsamlingen vedr. etablering af bomme ved indfaldsveje.
Dette forslag var desværre ikke nået frem, det var dog sendt til 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for etablering af bomme.
Henrik C. skriver til Kenn, og undskylder at forslaget ikke var kommet med.
Der er skrevet til Kenn.
Der er skrevet til Bruno, vedr. etablering af bomme.

Henrik N.: Der har været et par eksempler i byen, hvor der er blevet ringet til alarm 112, og hvor man har været i tvivl om adressen, og
da opkaldet går til en fælles central, skal der opgives nøjagtig adresse, så derfor skal der opsættes et skilt med adresse, på de 3 toiletter
og på infotavlen, Johannes sørger for fremstilling og opsætning.
Johannes sørger for opsætning inden næste møde.
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Johannes: Lamper/lys i det nordøstlige hjørne af havnen er beskadiget efter et lynnedslag, dette bør bringes i orden, Johannes undersøger
pris og tager kontakt til forsikringsselskab.
Forsikringen dækker udgiften.

Per: Da udgiften til indkøb at fyringsolie til opvarmning af klubhuset efterhånden er en dyr post, bør der undersøges alternative
opvarmningsmuligheder, evt. varmepumpe.
Per undersøger mulighederne.

Agnete: Undre sig over at der ikke på havneområdet findes en hjertestarter, dette har før været til debat i bestyre lsen. Johannes oplyser
at der er sendt en ansøgning til Tryg Fonden om en hjertestarter, vi forventer at få svar derfra inden 1/6 -2012, hvis vi ikke får tildelt en
fra Tryg Fonden, tager vi det op igen.
Har vi fået svar?

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Fremstilling og opsætning af adresse skilte. Johannes 18/6-2012

Alternativ opvarmning af klubhus. Per ?

2. OPGAVER / PROJEKTER

Projektplanen blev gennemgået.

"Etablering af fuglesnore på hammeren" .... Dette projekt er sat i gang, der bliver opsat rør buer på hammeren og en del af molen, det
forventes at være afsluttet sidst i april. Er dette afsluttet.

Projektplanen vedhæftes dette referat.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

Gennemgang af opgaver/projekter Alle

3. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Livredderne kommer på besøg d. 21/7-12, kalender opdateres når vi har mere info.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

4. RØNNERPOSTEN

Deadline for Rønnerposten er 20/5-2012

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Ventelister på bådpladser Johannes 20/5-2012

Ventelister på huse Bjarne 20/5-2012

5. BORDET RUNDT.

Johannes: Tony som tidligere har været ansat på havnen med løntilskud, er igen at finde på havnen.

Per: Hvad gør vi i forbindelse med udvidelse af Frederikshavn Havn, vil det have nogle konsekvenser i forbindelse med tilsanding /
strømforhold.
Peter Reinholt er blevet spurgt og vi afventer svar.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

6. EVT.

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.

Uddybning er denne gang forløbet tilfredsstillende, der er fjernet godt 5000 m3, og slutdatoen var d. 17/4-12
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Kommunens energikonsulent har været på besøg, med henblik på gennemgang af varmeudgifter i klubhus og baderum. han ønsker at se de
faktiske udgifter.
Johannes og Per tager sig af sagen.

Weekendvagter i ferien??

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

NÆSTE MØDE: Mandag d. 18/6-2012 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:
Dagsorden for næste møde.
Projekter på Rønnerhavnen.


