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Dagsorden: 
 

 

 
1. Økonomi 

Økonomien for havnen ser stadig sund ud til trods for de investeringer der er foretaget i forbindelse med 
nyanskaffelser. 
 

2. Nyt fra havnen, stativer, kran, oprydning, venteliste og bådpladser? 
På grund af de stigende elpriser er det vedtaget at der investeres i 3 BEAS standere med 4 eller 6 udtag pr. 
stander til vinterpladsen. Der ud over skal det undersøges om der er mulighed for at anskaffe nye bi-målere. 
 
De nye stativer er kommet og havnens personale er i fuld gang med at samle dem. 
 
I forbindelse med etablering af vaskeplads skal der laves yderligere undersøgelser omkring hvad der kræves 
fra Kommunen m.fl. for at få lov til at etablere pladsen. 
 
I forbindelse med etablering af den nye kran starter de på at opføre de nye fundament i starten af det nye år. 
I den forbindelse bliver der lagt køreplader mv. ud. Der skal søges om byggetilladelse til opførslen til den nye 
kran og der trækkes på en ekstern i den forbindelse da kravene er meget omfattende. Der ud over skal der 
laves et oplæg til lokalplanen da reglerne pt. kræver en dispensation. 
 
I forbindelse med ventelisterne undersøges det om der er mulighed for eventuelt at udleje de ”tomme” 
pladser i havnen til personer på ventelisten. Der kunne være tale om ”vagabondpladser” der udlejes i kortere 
perioder. 
 

3. Nyt fra udvalg. Retningslinjer og oprydning i garnredergård. Status på nye redningsstiger. 
Førstehjælpskursus. 
I forbindelse med næste bestyrelsesmøde skal der laves en rundering af havnen, så vi kan få styr på de gamle 
både der ligger, samt hvad der ellers ligger rundt omkring. Der ud over skal vi se på området ved Penna’s til 
autocampere jævnfør pkt. 10. 
 
Der er lavet en inspektion af garnrederen samt hvad der står i garngården. Her kan det konstateres at 
fiskerne ikke følger deres egne regler og der sættes derfor en skrivelse op, hvor det henstilles til at disse 
følges. 
 
Angående ansøgningen til Tryg Fonden om 17 nye redningsstiger er der fra Tryg blevet lovet et svar i løbet af 
2 mdr. hvilket vil sige i starten af december. 
 
Der er blevet bestilt undervisning til førstehjælpskursus på havnen 14/11-2023. I forbindelse med kurset skal 
der sendes information ud til havnens medlemmer, samt annonceres på diverse medier. Det skal annonceres 
på hjemmesiden, samt FB. Der ud over skal der annonceres på havnens opslagstavler. Der er maksimalt plads 
til 16 på holdet. 

  



 
4. Møde med Pontona og flydebroer. 

Der er et forslag om at flytte de eksisterende flydebroer der går ud fra hammeren og lægge dem i forlængelse 
af de eksisterende flydebroer overfor. Der ud over fjernes den brede sti ud til hammeren og den erstattes 
med en 4 meter bred flydebro. Pontona kommer med et overslag på hvad det vil koste at lave. 
 
Der ud over skal det undersøges hvad det vil koste at anlægge bådpladser ud for vinterbadernes huse. 
Der er møde omkring udmåling m.v. af bestyrelsen den 24/10 kl 15:30. 
 

5. Lån fra kommunekredit er gået igennem. Ansøgning af fonde 
I forbindelse med anlæggelse af vaskeplads er der undersøgelse i gang omkring ansøgning af midler fra 
diverse fonde. Palle har udfærdiget ansøgning og sendt ud til aktuelle fonde. 
 

6. Færdiggørelse af ny terrasse, arbejdsdag.  
Den nye terrasse er ved at være færdig og det er meldt ud at der mangler afsætning. Der ud over skal den 
nye terrasse males. 
 
Der er arbejdsdag på havnen den 15/10 og der skal laves et oplæg om hvad der skal laves. 
Det er foreslået at der ryddes op i masteskuret og garngården. Der ud over er der oplæg til at rækværket 
omkring klubhuset males. 
 

7. Portfolio, årshjul, Facebookside, hjemmeside opdateres. 
Standerstrygningen den 5/11 kl 10 skal med på havnens hemmeside. 
Den nye hjemmeside publiceres i løbet af tirsdag 4/10-2022 
 

8. Havneudvidelse og plan.  
I forlængelse med mødet med Pontona, se pkt. 4, er det vedtaget at der holdes et ekstraordinært møde om 
havneudvidelse den 24/10 kl 15.30. 
 

9. Kommende arrangementer. Havet som have møde 4/10. Havnemøde RH 15/9 udsat til 
10/11 
I forbindelse med Havet som have er der møde i Bratten den 4/10 hvor der blandt andet skal snakkes om 
udvidelsen med anker omkring Strandby Havn. 
 
Havnemødet på Rønnerhavnen er udsat til den 10/11. 
 

10. Evt. 
Da der ikke er tvivl om at autocamperne i år har overhalet antallet af gæstesejlere skal det undersøges om 
der er mulighed for at lave bedre plads og flere pladser for at give mulighed for flere betalende gæster. 
Ved Penna’s skal den eksisterende plads til autocampere udvides så de tilgodeses yderligere. 
 
 
 
 
 
 



 


