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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen 
REFERAT 7/9-2015 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN 
 
MØDETYPE Bestyrelsesmøde 
ARRANGØR Bestyrelsen 
REFERENT Henrik M. Christensen 
DELTAGERE Johannes Frøstrup, Henrik M. Christensen, Henrik Nielsen, Kim Hoppe, Bjarne Christensen, Per Bech Christensen 
AFBUD Benny Nielsen 
Dagsorden: 1. Gennemgang af sidste referat. 

2. Nyt fra havnen. 
Tages der stadig med jævne mellemrum dybdemåling? 

3. Økonomi. 
4. Opgaver / Projekter! 

Projekter for 2016 
5. Kommende arrangementer. 

Havnerundgang september? 
6. Fællesmøde og klubhusmøde. 
7. Bordet rundt. 
8. Evt. 

Er der købt hynder til klubhuset? 
Hvordan er internet dækningen på havnen? 
Der er igen blevet gjort opmærksom på olielæk ved båd i syd! 
Projekt ”Vild med Vand” 
 

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT. 
Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:  Per arbejder på indendørs opbevaring af både. Kan det evt. være telte af bådstørrelse man udlejer?? (Kim)  Benny: Hvad med forsikring ved frivilligt arbejde …….. Johannes undersøger. Det kræver en separat forsikring, for ca. 1000 timers arbejde årligt, koster det 3000 kr.  80 meter bro mod øst er færdigetableret, der er tilgang til vand, der arbejdes videre med strøm.  De nye grillpladser udstyres til foråret med skovl og spand, ligeledes påtænkes der at få etableret hegn/stakit omkring pladserne.  Der har i sæson 2015 været ca. 500 gæste overnatninger.  Vi bliver nødt til at tage stilling til hvad vi gør med oliefyret, det kører på sidste vers, evt. skal vi investere i en varmepumpe, den kan så flyttes over i et evt. nyt klubhus. Johannes får 3 tilbud hjem på varmepumpe. Vi har modtaget og gennemgået 2 tilbud.  Henrik N.: Jan Næser skal have besked på at rydde op i sit grej.  Han har fået beskeden, og har delvis fået ryddet op.  Kloakker ved garnredergård skal suges/renses. Det er sat i gang.  Renholdelse af affaldsgård, ukrudt og andet. 
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 
   
   
 
2. NYT FRA HAVNEN 
Der er et ønske om at få etableret 380 volt ved klubhuset, Johannes undersøger mulighederne, og sætte i gang.  Det er muligt at vi bliver nødt til at få lavet en oprensning af havnebassin, Johannes undersøger sammen med Birger. Johannes har en mistanke om at det kan være gaslommer der får bunden til at løfte sig.  Der bliver taget dybdemåling af havnen før og efter uddybning, det skal overvejes om det vil være en god ide at tage en måling om efteråret. 
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HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
   
  
3. ØKONOMI 
Økonomien ser fornuftig ud, vi følger budgettet.  Varmepumpe, luft til vand. Vi har bedt om 3 tilbud, men kun modtaget 2: 1. 55.000 kr. 2. 78.000 kr. 3. ? Vi afventer til sidste tilbud er modtaget.  Prislejet for gæstepladser, faste pladser, og andet, vi undersøger hvad vores nabohavne tager.  
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
   
 
4. OPGAVER / PROJEKTER 
Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med planer for klubhus, arbejdsgruppe består af: Henrik Holm Jacob Andersen Per Christensen Kim Hoppe Henrik M. Christensen Der var et fornuftigt møde i maj måned, der er planlagt at vi mødes igen efter sommerferien.  Pensionistteam, der har ikke været nogen tilmeldinger, Johannes prøver at lufte tankerne overfor de pensionister der færdes på havnen, Henrik C. sender en mail til Jens Munk, for at høre om han evt. kan give en hånd med i opstartsfasen …….. og så tager vi den derfra. Vi har haft kontakt til Jens og fået ok fra ham, nu mangler vi bare pensionister.  Johannes skal undersøge hvad der sker forsikringsmæssigt når vi har sådan et pensionistteam gående på havnen. Efterlønnere må ikke lave frivilligt arbejde i en forening der er momsregistreret. Johannes undersøger mht forsikring. Vi søger stadig pensionister.  Det er besluttet at det vil være hensigtsmæssigt at lave opgaveliste for 3 mdr. af gangen, en liste som indeholder de opgaver, store som små, der skal udføres på havens område. Vi vil lave en havnerundgang igen i september.  Havneteamet hjælper med etablering af flisebelægning i materialegård.  Evt. fjernes jordvold bag mastehus, så overskudsmaster evt. kan placeres der.  
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
Havnerundgang Alle Sep. 15 
  
5. KOMMENDE ARRANGEMENTER. 
Havnerundgang d. 14/9-2015 kl. 15:30  Johannes undersøger om det er muligt at få lokaler til generalforsamling d. 17/3-2016. 
   
 
6. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE 
Fællesmøde afholdes i oktober  Klubhusmøde afholdes i oktober.  
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 
Indkalde til møde i klubhus udvalg.    Henrik C. 6/10-15 
Indkalde til fællesmøde. Henrik C. 6/10-15 
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7. BORDET RUNDT. 
Benny: mener vi skal tegne en forsikring vedr. frivilligt arbejde, der dækker 500 timer. Dette blev vedtaget, Johannes sørger for dette.  Bjarne: Huseftersyn? …… Bjarne har taget en runde og synes det ser fornuftigt ud.  Johannes: Ny affaldsplan er lavet, send en kopi til Henrik C.  
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 
   
  
8. EVT. 
Johannes skaffer nye hynder til klubhuset.  Internet dækningen på havnen er rimelig, dog er hastigheden ikke i top, vi har dog ikke indtil videre ikke mulighed for at få en hurtigere forbindelse.  Olielæk ved båd i syd, Johannes har taget prøver, vi bliver ved med at følge sagen.  Projekt ”Vild med Vand”, vi har valgt ikke at gøre noget ved det, da det er meget bindende og tidskrævende. 
HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 
 Johannes 1/9-15 
 

NÆSTE MØDE: Mandag d. 5/10-2015 kl. 15.30 på Rønnerhavnen. 

VEDHÆFTET: 
Dagsorden for næste møde.  Referatet skal sendes som PDF fil.  

 


