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1.

Underskrivelse af referat 32 af sidste møde.
Flyttet til næste bestyrelsesmøde.

2.

Formanden siden sidst:
Autocamperplads – disp. fra lokalplan
Der er sendt ansøgning mhp forventet ibrugtagning sæson 2016.

3.

Orientering om havnens drift. (Hovedtræk)
Status for uvildig gennemgang af Compusoft – (second opinion).
(Besluttet på sidste møde)
Det fungere fint med Cresta’s tyske sprog.
Henning har holdt fri nogle timer fredag på grund af sin datters fødselsdag.
Hovedstrømmen gik lørdag. Dette klarede Henning rigtig fint. Strøm gik på grund af, at mange har brugt
elvarme i deres båd.
Grønsagsboden starter op til Pinse.
Der var minus på vand forbruget. Dette var en periodeforskydning.
Der blev informeret kort omkring økonomien i havnen.
Status gæstesejlerer. Til nu 600 budget pr. ultimo maj 1500
Der kommer en artikel i Flensborg Avis omkring vor lystbådehavn.
Skyldig Havneafgift for G75 sendes til inkasso i næste uge.
Mangler tilbagemelding fra Keld Ibsen. Har lavet en aftale.

4.

Behandling af beslutningspunkter og forslag
Jolleindsejlingen. Se vedhæftede bilag .( Lukket pkt. )
Mangelskrav – evt. anlægge voldgiftssag. (Lukket pkt.

Principbeslutning om ambaets evt. deltagelse i projekt Zero?
PR fra projekt Zero kan måske hjælpe med at finde de rette fagfolk på de forskellige områder. Projekt
Zero kan ikke tilbyde økonomiske tilskud/ finansiering.

Undersøgelse af økonomi og muligheder ved Solceller/solfanger til el/varme/varmt vand.
Vi bør undersøge hvilke muligheder, BFI er tovholder for dette projekt.
BFI der er bestilt en rapport som fremlægger hvilke mulighed der er. Hensigten er at ” plukke de lavt
hængende frugter.”

Undersøge mulige spare foranstaltninger for vand- og elforbrug.
BFI undersøger muligheder for at ”høste lavthængende frugter.”
Havnens udvikling – skitseprojekt for byggefelt 5 og 6– evt. computeranimation – emneforslag.
HNI har prøvet arbejde lidt med forskellige investorer. Men der er ingen tilbagemelding fra
disse emner.
Vi skal have gang i at få sat nogle hytterr op, så man kan få prøvet nogle koncepter af. Kim
kontakter kommunen om at låne disse.
HKR / RHT udarbejder et visuelt oplæg/animation til et kommende bestyrelsesmøde.
4.

Fastsættelse af næste møde. 26 maj kl.19.30.
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