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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen 
REFERAT 8/4-2019 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN 

 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Bestyrelsen 

REFERENT Per  

DELTAGERE 
Per Bech Christensen, Lars Johannesen, Johannes Frøstrup, Ole Guldsmed, Kim 
Hoppe 

AFBUD Henrik M. Christensen, Bjarne Christensen og Kim Hoppe 
Dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelse 
2. Gennemgang af sidste referat. 
3. Nyt fra havnen. 
4. Økonomi 
5. Nyt fra udvalg. 

Renovering af klubhus. 
6. Kommende arrangementer. 
7. Bordet rundt. 
8. Evt. 

 

1. KONSTITUERING AF BESTYRELSE 

Ingen ændringer. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT. 

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer: 
 
Hvad er prisen på at få lagt nyt grus på vinterpladsen? 
Er det stadig aktuelt i 2019? 
Johannes får et overslag på pris. 
 
Vi har endnu ikke hørt afgørelsen fra Kystdirektoratet vedr. flytning af strandbeskyttelseszonen, der er 
formentlig ikke nyt før 1. kvartal 2019. 
 
Per: Maling af molehoveder (hvide)  
Vil blive udført i foråret 2019. 
 
Lars: Vil gerne kunne aflåse garngård, eventuelle muligheder blev drøftet. 
Lars beder om en liste over brugere af garnreder. 
Kan evt. klares med en kodelås. 
Lars undersøger om det er ok med brugerne. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

Maling af molehoveder Johannes 1/5-2019 

   
 

3. NYT FRA HAVNEN 
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Bro 11 mangler y bom.  
 
Rør er nedgravet til wc. sug. 
 
Ib plads er klar. 
 
Besøg af firma til rep. af gæstebro, tilbud på arbejdsløn ca. 60.000 kr. og materialer ca. 60.000 kr. 
 
Ib tilbud på sprøjtning af træbroer, ca. 3000 kr. 
  
Mail fra Claus Rasmussen, Johannes forklaret hvad der var op og ned med optagning af stål båd- 
 
Klage se vedhæfte: støj fra hydraulisk pump i garn skur, Lars klare denne sag. 
 
Service på højtryk renser blev til en næsten ny pump til 11000 kr. 
Regning fra Martin Pappe på 11000 kr.  
 
Glatte nedgangsbroer, skal vi sikre mod skrid, Johannes meddeler at det vil koste ca. 2000 kr. med 
plastmåtte, Ole undersøger hvad det vil koste med strækmetal. 
Vi tester begge muligheder på bro 2 og 3. 
Vi skal overveje løsningen. 

HANDLINGSPUNKTER   

Etablering af skrid sikring på bro 2 og 3 Johannes 1/5-2019 
 
 

4. ØKONOMI 

Ole spurgte på minus renter på vores penge i banken, Johannes siger at det er ca. 30 kr. om måned 
og mener ikke at der meget at gøre der.? 
 
Ole spurgte også om det var en god ide at lave flere pladser til autocampere, det mente Johannes 
ikke da det er begrænset hvor mange der komme, de fleste er på pladsen syd for haven. 
 
Johannes forklaret at prisen på Hirsholmene mærker koster nu 300 kr. og der bliver kun købt ind på 
bestilling af mærket, (måske skal det i bladet og på hjemme siden) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 

5. NYT FRA UDVALG 

Havneudvalg:  
Nyt køkken godt på vej, Lars spurte om der var stemning for arbejde  næste lørdag, og Ole forslår at 
der bliver lavet et overgangs mellem nyt køkken og gammel køkken i påsken. 
 
Husudvalg: 
Der er pt ingen huse til salg. 
 
Fiskerne: 
 
Legepladsudvalg: 
 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 
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6. KOMMENDE ARRANGEMENTER 

VMV møde d. 10/4-19 kl. 19:00 
 
Kræmmermarked/Havnens Dag d. 1/6-2019 
 
Kræmmermarked Legepladsen 3/8-2019 
 
JSK Træf 10 og 11/8-2019 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 

7. BORDET RUNDT. 

Ikke noget. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 
 
 

8. EVT. 

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

   
 
 
 
 

NÆSTE MØDE: 6/5-2019 

VEDHÆFTET: 
Referatet skal sendes som PDF fil. 
 

 


