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1. Økonomi 

Der kommer løbende betaling for stativ leje mm og der skal betales 30% i forudbetaling for 
kranen mens der ikke er forudbetaling for anlægning af fundamentet. 
Der er kommet en del hjem fra Kommune Kredit og det resterende hentes hjem i Q1 2023. 
 

2. Nyt fra havnen, kran, vaskeplads, regler for efterladte både 
Det meste af tiden er gået med optagning af både, stativer og nye pæle, hvilket gør at der 
ikke er nye tiltag på havnen pt, ud over at der er kommet nye info skilte op ved indkørslen 
til havnen. 
 
Der er taget kontakt til Kaas beton vedrørende opbygning af underlaget på vaskepladsen. 
De foreslår at lave et bedre underlag af knust beton og så 15cm tykt dæk ovenpå. 
 
I forbindelse med oprydning i det efterladte både er det undersøgt yderligere.  
Der er divergerende regler, men som udgangspunkt vil det være en god ide at få en 
underskrift om bortskaffelse eller salg. 
 

3. Nyt fra udvalg. Førstehjælpskursus. Forslag om sejlsikkert kursus fra Bådelauget 
https://soesport.dk/sejlsikkert/book-et-sejlsikkert-foredrag-  
Førstehjælps kurset er afholdt med en lille skare på 4 personer, så det var virkelig et kursus 
som deltagerne fik noget ud af. 
 
Der er booket et Sejl sikkert kursus i bådelaug regi. 
Kurset bliver afholdt den 18. januar på Rønnerhavnen.  
 

4. Ansøgning af fonde 
Der er ansøgt 10 fonde indtil videre og der er desværre kommet afslag fra de fleste. 
 

5. Lys i masteskur 
Der er kommet en pris fra Strandby El Teknik på 2300 DKK. Johannes undersøger en 
alternativ leverandør for en eventuel besparelse. 
 

6. Portfolio, årshjul, Facebookside, hjemmeside opdateres, referat til Bruno 
Kommende arrangementer skal med i portfolien. 
 
Der er blevet spurgt til en dato for standerhejsning, falder lørdag i april (1/4-2023) 
Standerstrygning falder den 4/11-2023. 
Generalforsamlingen falder den 22/3-2023 hvis ”Værkstedet” er ledig. 
 
Hjemmesiden er opdateret med de seneste nyheder mv.  



Der mangler pt. enkelte referater, samt gennemgang af annoncører. 
 

7. Havneudvidelse og plan.  
Der er p.t. ikke noget nyt vedrørende udvidelse af havnen, men der arbejdes videre med 
sagen. 
Pontona er blevet kontaktet igen for tilbagemelding på tilbud. 
 

8. Sælg truck og mastekran. 
Der er taget kontakt til UniTruck for at få en vurdering af trucken. 
Der ud over skal der tages kontakt til Marinaen vedrørende salg af mastekranen. 
 

9. Kommende arrangementer. Æbleskiver, nytårskur, generalforsamling dato? 
Æbleskiver på lørdag er der indkøbt til. Vi møder ind kl 9 for at forberede. 
 

10. Evt. 
Der er indgået en aftale omkring containeren ved masteskuret, så havnen overtager 
pladsen. 
 
Der er flere der har henvendt sig vedrørende brug af sugeren, så vi skal have lavet en bedre 
opmærkning og vejledning. 
 
 
 
 
 

 


