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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen 
REFERAT 9/1-2012 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN 

 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Bestyrelsen 

REFERENT Jens Munk 

DELTAGERE 
Johannes Frøstrup, Benny Nielsen, Henrik Nielsen, Bjarne Christensen, Jens Munk, Per Bech Christensen, Keld V. 
Andersen 

AFBUD Jan Hofman, Henrik M. Christensen 

Dagsorden: 
1. Gennemgang af sidste referat. 

2. Brugsaftale med kommunen. 

Har vi fået den retur til underskrift? 

3. Opgaver / Projekter! 

Gennemgang af opgave / projektplanen. 

4. Kommende arrangementer. 

5. Generalforsamling 

(Bestyrelsen) 

6. Bordet rundt. 

7. Evt. 

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT. 

Referatet fra mødet d. 7/11-2011 blev gennemgået, og det gav anledning til nedenstående bemærkninger: 
 
"Vores kajkanter og flisearealer trænger voldsomt til en renovering, dette bør ske inden der er nogle der kommer til skade ved fald eller 
lign. Johannes prøver at tage nogle billeder af de steder hvor problemet er størst, billederne vil jeg prøve at få flettet ind i et brev til 
kommunen, så må vi se om ikke de vil hjælpe os." Tages op på RHU møde d. 13/12-2011 
Hvordan gik dette møde?? 
 
"Y-bomme og forankring i nordbassinet trænger til renovering, der er flere steder konstateret brud, Johannes danner sig et overblik over 
de skader der er, og vi vil tage det på et senere møde." Johannes er ved at danne sig et overblik over situationen. Der er ca. 45 
y-bomme der skal renoveres / udskiftes, vi mangler stadig afklaring vedr. forankring. 
Vi skal være opmærksomme på at arbejdet vedr. befæstning / forankring i nordbassinet, er kommunens ansvar. 
 
"Henrik N.: Har fået tilbudt borde og stole fra boligforeningen, Henrik undersøger nærmere."  Møblerne er indkøbt og betalt, 3500 kr. 
 
"Per og Bjarne har lavet en foreløbig vudering af de nye huse, og de blev fundet ok, bortset fra et par småting. (bliver det bragt iorden?)" 
Per og Bjarne tager sig af sagen. Ifølge Bjarne, vil samtlige solbænke blive udskiftet, snarest. 
 
"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? 
 
"Der var enighed om at prøve at få afviklet julefrokosten d. 20/1-2012, Bjarne undersøger muligheder." Er julefrokosten på plads, ja, 
den vil blive afholdt på cafe Stæren d. 20/1-2012. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 

Renovering af forankring og Y-bomme i nordbassinet. Johannes ?? 

   

2. BRUGSAFTALE MED KOMMUNEN. 

Der var d. 27/10-2011 møde med kommunen vedr. brugsaftalen. Vi havde på et møde d. 24/10-2011 gennemgået aftalen og lavet 
kommentarer til de ændringer vi ønskede. 
På mødet med kommunen var der 3 punkter på dagsorden, 1. Gennemgang af aftalen,  2. Afgrænsning af aftaleområdet, 3. Aftalens del 2 
 
Vi har endnu ikke modtaget aftalen retur fra kommunen. 
 
Bruno deltog på den første del af mødet, han fik udleveret en kopi af aftalen, så må vi se om vi kommer nærmere en 
afslutning! 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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3. OPGAVER / PROJEKTER 

Ingen bemærkninger. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   
 

4. KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Grøn Guide arrangement d. 30/6-2012 
 
Generalforsamling forslag om d. 21/3-2012, Johannes har tjekket lokaler og vi kan kun få dem d. 20/3-2012, Johannes har booket dem til 
denne dag. Vi mangler bekræftelse på datoen. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 

Kalender på hjemmesiden opdateres Henrik C. 1/2-2012 

 
 

5. GENERALFORSAMLING 2012 

Fastlægges på næste møde. 
 
Husk spisning på Empire!! 
 
Sikring / vagt på havnen!! 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 

   

 
 

6. BORDET RUNDT. 

Jens: Snak omkring sikring af havnen. Jens foreslog at der blev sat aflåselige tremmelåger op til hver enkelt bro. Andre mente at bomme  
ved tilkørselsvejene var nok. Nogle syntes at der skulle etableres TV - overvågning, og sluttelig mente nogle at der skulle pålægges 
medlemmerne at deltage i en vagtturnus. Vi blev enige om at forelægge det på den kommende generalforsamling. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 

   

 
 

7. EVT. 

Jens har igen fået en henvendelse fra Richard Skat om PASSIV MEDLEMSKAB . Det piner ham at han ikke kan få et sådant medlemskab.( vi 
forkastede det jo i bst. sidste gang det blev diskuteret),så jeg tog det op igen. Vi blev enige om at indføre passiv medlemskab med de 
restriktioner det nu medføre . Den årlige kontingent blev fastsat til 150.00kr. Et passivt medlem modtager bladet og må deltage i sociale 
arrangementer samt generalforsamling uden stemmeret. Et passivt medlem kan ikke have en bådplads og dermed heller ikke et hus, 
ligesom et sådant medlem ikke kan stå på nogen ventelister. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO 

   

 

NÆSTE MØDE: Mandag d. 6/2-2012 kl. 15.30 på Rønnerhavnen. 

VEDHÆFTET: Dagsorden for næste møde. 

 


