
 

 

Bestyrelsesmøde d. 6/2 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. Godkendelse af seneste referat 

Referatet fra 5/12-2022 er godkendt. 

Der er indgået aftale om at referatet fremover sendes til formanden for godkendelse. 

Er der ingen yderligere kommentarer sender formanden referatet ud til bestyrelsen, og 

hvis der ikke er kommentarer indenfor 48 timer anses det for endeligt godkendt og kan 

publiceres på hjemmesiden. 

 

2. Økonomi 

Regnskabet for 2022 er sendt ud til bestyrelsen for gennemgang og kommentarer. 

Punkterne i budgettet blev gennemgået og forklaret for bestyrelsen. 

 

3. Nyt fra havnen, kran, vaskeplads, autocamperplads, gulv i klubhus, Beas automater, 

pæle, uddybning og havnehoveder 

Havnen: 

De pæle der skal udskiftes i forbindelse med almindeligt vedligehold er skiftet, og der 

mangler kun enkelte hætter mm. 

 

Kran: 

CG Jensen har været nede og inspicere, og er klar til at påbegynde arbejdet efter 2 uger. 

Byggetilladelsen der pt. ligger hos kommunen trækker ud og udestår derfor stadig. 

 

Molehoveder: 

Årsleff har vundet licitationen i forbindelse med renovation af molehovederne og der er 

opstartsmøde på renoveringen 13/2-2023. 

 

Uddybning: 

Der er planlagt uddybning af indsejlingen uge 12 – 13 men det ligger efter planlagt åbning 

af havnen 1/4-2023 og skal derfor tages op til overvejelse. 

 

BEAS: 

Der er kommet to nye BEAS automater og de forventes opstillet i området hvor 

autocamperne normalt parkerer. 

 

Gulv i klubhus 

Der blev snakket om at renovere gulvet i klubhuset, da det flere steder er ”blødt”. 

Det er en stor opgave og skal udføres på et tidspunkt. 

  



 

4. Nyt fra udvalg 

Legepladsudvalg: 

Der er kommet nye flag til legepladsen, som skulle være af bedre kvalitet. 

Godkendelsen af ”Skibet” er langt om længe blevet godkendt og kommet digitalt. 

 

Huse: 

Grundet de generelle prisstigninger er blevet vedtaget at prisen for husleje stiger med 

500,- med ikrafttrædelse fra 1/1-2024. 

 

5. Ansøgning af fonde 

Der er ansøgt en række fonde og arbejdet pågår stadig. 

 

6. Lys i masteskur 

Der er lavet lys i masteskuret og det er tilstrækkeligt til at kunne orientere sig. 

 

7. Portfolio, årshjul, Facebookside. (bugseringsliste) 

Bugseringslisten blev diskuteret og det er en service der er mellem brugerne af havnen og 

derfor ikke noget der vedrører havnen. Listen skal derfor forblive en brugerservice. 

  

8. Havneudvidelse og plan 

Udvidelsen af havnen ligger pt. stille. Der har været flere undersøgelser omkring flydebroer 

mm. og der skal følges op på de muligheder der er. Arbejdet skal tages op igen da folk 

skifter til større både. 

 

9. Sælg truck og mastekran. Annonce 

Der skal laves en annonce der kan lægges ud på nettet for at sælge trucken. 

Trucken skal sælges som afhentet på havnen, da det kræver lidt ekstra for at få den ud fra 

området. 

Der skal laves en tilsvarende annonce for mastekranen, der også skal sælges. 

 

10. Kommende arrangementer. Generalforsamling, jubilæum, Flidmøde 

Sidste år havde Rønnerhavnsforeningen 40 års jubilæum og næste år er det 50 års 

jubilæum for havnen. Der skal planlægges et arrangement til næste år som evt. kunne have 

en delvis egenbetaling. 

 

11. Brug suppleanter i bestyrelse 

Det blev diskuteret om suppleanterne skal med på bestyrelsesmøderne men skal i første 

omgang ikke med til møderne. 

Suppleanterne skal fremover have mødereferaterne tilsendt, når de er blevet godkendt. 

  



 

12. Evt. 

Der er kommet kommentarer omkring belysningen på den nordlige side af havnen og det 

skal undersøges nærmere, om der ikke kan gøres noget ved det. 

 

Der er indkommet et forslag om at få flere standere på boerne, da der ofte er brugere på 

samtlige udtag. 

 

 

 


