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Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen
REFERAT 13/4-2015 KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

ARRANGØR Bestyrelsen

REFERENT Henrik M. Christensen

DELTAGERE Johannes Frøstrup, Kim Hoppe, Henrik M. Christensen, Henrik Nielsen

AFBUD Benny Nielsen, Bjarne Christensen, Per Bech Christensen

Dagsorden:
1. Gennemgang af sidste referat.
2. Nyt fra havnen.
3. Økonomi

Mail fra Birger Isaksen
4. Opgaver / Projekter!

Projekter for 2015
Arbejdsdag i 2015
3 måneders opgaveliste. (Pensionistteam)

5. Kommende arrangementer.
6. Fællesmødet

Fællesmøde i april
7. Generalforsamling 23/3-2015.

Hvordan gik det?
Konstituering af bestyrelse.

8. Bordet rundt.
9. Evt.

Nyhedsbrev

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:

Der har på havnen været talt om glatte broer, især de nye fremstillet af træplanker.
Vi afventer og ser om det er et problem, i så fald skal vi drøfte en løsning

Per arbejder på indendørs opbevaring af både. Kan det evt. være telte af bådstørrelse man udlejer?? (Kim)

Garnrederskur, skilte opsættes, der er stadig fiskeaffald på marken, den gamle garnreder forsøges solgt. Hvordan går det?

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

2. NYT FRA HAVNEN

Bro 3 er færdig.

Salg af de gamle flydebroer er droppet, de gode af dem placeres ved kajkanten mod øst, 2 defekte broer sendes til knusning.

Der er åbent for vand på alle broer.

Uddybning er i fuld gang, der er dybde nok til sejllads.
Johannes undersøger om det er muligt at få uddyberen til at trække en bom eller lign. over bunden, for at udjævne de pukler de evt. kan
ligge tilbage.

Der bliver arbejdet på at få en ny person i jobtræning.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

Udjævning af pukler efter uddybning. Johannes 1/5-2015
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3. ØKONOMI

Økonomien ser fornuftig ud, vi følger budgettet.

Vi har fået besked fra Birger Isaksen, positivt.

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 vil blive indkaldt til møde i starten af maj måned.

Arbejdsdag 2015, vi skal have lavet en opgaveliste.

Havnerundgang gør vi i forbindelse med bestyrelsesmødet i maj måned.

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.

Der mangler bagagevogne på havnen, Johannes undersøger om det er muligt at skaffe nogle til rimelig pris

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. Ved gennemgang af havnen i april skal vi kigge på opgaver til arbejdsdagen.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER

Ideer til projekter 2015 Alle ??

Gennemgang af havnen i maj 2015 Alle 4/5-2015

Arbejdsdag på havnen d. 13/6-2015. Oplæg laves. Alle 1/6-2015

Anskaffelse af bagagevogne. Johannes 1/6-2015

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Arbejdsdag 2015 er fastsat til d. 13/6-2015.

6. FÆLLESMØDE

Dato for fællesmødet i april er fastsat til d. 27/4-2015

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

7. GENERALFORSAMLING 2015

Hvordan gik det?
Generalforsamlingen gik som forventet, der var mange spørgsmål, men de blev alle besvaret.

Vi lovede at ventelisterne skal offentliggøres på hjemmesiden, da det ikke ok at smide folks navne på en hjemmeside, bliver ventelisterne
lavet så man kan se hvor mange der er på venteliste.
Johannes og Bjarne laver en liste til Henrik C. som formidler listen til brug på hjemmesiden.

Det var meningen at vi på dette møde skulle konstituere os, men da der kun var 4 til bestyrelsesmøde, besluttede vi at vente til maj mødet.

Vi drøftede om ikke det er mest rigtigt at vi får ændret vedtægterne således at posten som kasser skal vælges på generalforsa mlingen, på
lige fod som formand posten vælges, dette gav anledning til en større debat, den fortsætte vi på et senere bestyrelsesmøde.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Ventelister sendes til Henrik C. Bjarne og
Johannes 1/5-2015

Konstituering af bestyrelse Alle 4/5-2015
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8. BORDET RUNDT.

Johannes: Der er kommet klager over at den nye garnreder larmer/hyler ved brug, på næste bestyrelsesmøde går vi og tjekker
støjniveauet.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

Tjekke støjniveau på garnreder Alle 4/5-2015

9. EVT.

Der har været et ønske om at få forsikrings police nummer gjort tilgængelig på hjemmesiden. Tryk Forsikring er ikke interesseret i at
policenummeret er offentliggjort, så det lader vi være med. Diverse police numre på forsikringer kan man finde på sin PBS
betalingsoversigt.

Havnekategorier sættes på hjemmesiden.

Der tages årligt dybdemålinger af havnebassin, yderhavn og udenfor havnen, disse data gemmes.

Der har igen været observeret små oliepletter i havnebassinet, Johannes undersøger forholdene.

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATO

NÆSTE MØDE: Mandag d. 13/4-2015 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Dagsorden for næste møde.

Referat fra generalforsamlingen

Referatet skal sendes som PDF fil.


