
 

 

Bestyrelsesmøde d. 2/5 2022 kl. 15:30 

Referat: 

 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Arrangør Bestyrelsen 

Referent Christian Schunck 

Deltagere  

Til stede Navn 

Ja Ole Guldsmed-Thomsen 

Ja Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Ja Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Ja Lars Johansen 
 

  



1. Økonomi 
Økonomien ser fin ud  
 

2. Nyt fra havnen, rød grøn skilte 
De gamle stolper er blevet trukket op og der er sat nye stolper i bassinnet. 
Der er malet en del på legepladsen, samt de nye lærkestolper, der skal anvendes til bord-
bænke ved legepladsen. De ligger pt. til tørre. 
Der er ved at blive fremstillet nye ringe og bøjler til fortøjning ved de nye bøjer. 
Vedr. status på rød/grøn skilte sendes en forespørgsel til Kim. 
Opslaget skal lægges på hjemmesiden. 
 

3. Nyt fra udvalg, marked, legeplads 
Syn af hus nummer 58 i forbindelse med afvikling af huset til arvinger. Der blevet lavet en 
vurdering af huset. 
Det blev diskuret om der skal laves om i reglerne i forbindelse med vurdering. 
 
Den 5/5 skal der kigges på bord/bænke samt flag i masten. 
 
Trækfuglene planlægger kræmmermarked 11/6  
Legepladsen planlægger kræmmermarked 13/8 
 

4. Ansøgning kommunekredit. Oprydning af bådvogne, ansøgning af fonde 
Ansøgningen er sendt til kommune kredit og Ole har sendt en forespørgsel på om der er 
fremgang. Der er senest forespurgt den 27/4. 
 
Kommunen kommer og fjerner de fældede træer mm. 
Der er lavet aftale om at produkten kommer og henter de gamle stativer og vogne. 
 
Det skal undersøges om det er muligt at søge fonde til finansiering af en ny vaskeplads.  
 

5. Fliser, trøjer, chikaner 
Der er arbejdsdag den 21/5 kl 8, hvor der skal lægges fliser på pladsen syd for klubhuset. 
Der er printet to plancher til palleskiltene og der skal laves dato til opslaget på en A4 side. 
Lars sørger for at hente rundstykker og der skal sørges for øl/vand.  
 
Der skal laves en oplæg til et hyttefad, der kan bruges som chikane, med 2 stk plast baljer 
indeni.   
 

6. Portfolio, årshjul, Facebookside, hjemmeside opdateres 
Årshjulet er opdateret så den afspejler de nuværende aktiviteter. 
Der skal laves portfolio og hjemmesiden skal opdateres. 
 



Det påtænkes at tage kontakt til ”Rønnerhavnen Frederikshavn” angående navnet på 
facebooksiden og muligheden for at lægge siderne sammen. 
 

7. Havneudvidelse og plan. Kontakt Trigon 
Der er møde med Trigon torsdag d. 5/5 kl 16 omkring det videre forløb med anlægning af 
en ny havn. Det blev diskuteret hvor vidt det er muligt at uddybe de eksisterende bassiner. 
Der er pt. underminering af det eksisterende havneanlæg og det skal tages med i 
betragtningerne. 
 

8. Kommende arrangementer. Arbejdsdag og oprydning? 
2x kræmmermarked og arbejdsdag har været diskuteret under punkt 3 og 5. 
 

9. Evt. 
 
 
 
 
 

 


