
 

 

Bestyrelsesmøde d. 13/6 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 

Nej Johannes Frøstrup 

Ja Lars Johansen 
 

  



 

1. Hans Jørgen Kallehauge havnerundering 
I forbindelse med udvidelse af havnen kommer Hans Jørgen med forslag til forbedringer til det eksisterende 
anlæg, samt den nye havn. 
Det kunne være en fordel at forlænge den søndre mole med omkring 50m for at afhjælpe tilsandingen. 
Der ud over kan en del af tilsandingen i indsejlingen også undgås hvis de eksisterende moler gøres højere, da 
der trækkes en del sand med, når bølgerne slår over molerne. 
Der blev også diskuteret om muligheden for at lave stien ud til hammeren om til evt. en flydebro. 
 

2. Økonomi 
Der er kommet nyt fra kommunekredit, hvor de efterspørger flere oplysninger. 
Ligeledes skal der tages stilling til hvilken lånetype der skal optages. 
Det blev vedtaget at det skulle være et variabelt forrentet lån. 
Prioritering af projektet er 1. stativer, 2. Kran, 3. Vaskeplads. Vaskepladsen kan vi evt. selv projektere for at 
spare omkostningerne. Søgning af midlerne bedes udbetalt til september. 
 

3. Nyt fra havnen, rød grøn skilte, sommerferie vagtplan, el-ladestander? 
De nye rød/grøn skilte har indtil videre været monteret af pladsejerne selv. Det er blevet vedtaget at havnens 
medarbejdere skal stå for at sætte rød/grøn skilte op på de manglende pladser. 
Det er noteret at der stadig mangler vandtryk i hanerne på havnen. 
Græsset skal også slås noget oftere, samt de sidste pæle fjernes. 
 
Johannes og Jens fordeler selv vagterne i sommerferien. 
 

4. Nyt fra udvalg, marked, legeplads 
Hus udvalget: Der er intet nyt 
Legeplads udvalget: Der er anlagt nye bord/bænke samt beslat så masten kan lægges ned. 
Marked 13/8: Der er en masse ting der skal forberedes til marked, hvor der mangler hjælpere til diverse 
opgaver. 
 

5. Ansøgning kommunekredit. Ansøgning af fonde 
Opdateret under punkt 2 
 

6. Fliser og arbejdsdag, trøjer, chikaner 
Der er lagt fliser til arbejdsdagen og ordnet legeplads samt skib. 
Det var skønt med alle de hjælpere til arbejdsdagen og der blev gået til stålet. 
 
Trøjer: Der bliver bestilt softshell jakker og T-shirts til havnens bestyrelse. 
 
Chikaner: Der skal laves chickaner der passer til 2 baljer. 
 

7. Portfolio, årshjul, Facebookside, hjemmeside opdateres 
Facebook siden er opdateret og der er ændret navn på den side der mindede om Rønnerhavnen. 
 

8. Havneudvidelse og plan. Møde med borgmester 16/6 
Der skal lavet et oplæg til mødet med borgmesteren angående udvidelse af havnen. De mange gode ideer fra 
Hans Jørgen (punkt 1) skal tages med i oplægget. 
Der er lavet et oplæg til borgmesteren der skal redigeres og fremsendes inden mødet. 



 
9. Kommende arrangementer. Erhvervshus Nord møde 21/6 

Der er møde med Destination Nord og Havet som Have den 21/6, hvor vi starter ved ishuset og gennemgår 
de aktiviteter der er i gang på havnen. 
 

10. Evt. 
Der skal ryddes op i materiale gården. 
 
 
 
 
 
 

 


