Sønderborg 22/6-2017

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 54
22 Juni 2017 kl. 18.00 (Havnekontoret)

Deltagere:

Hans Viggaard, John Nyrup, Poul Anker Jacobsen, Jørgen Bøttger, Johan Kjartansson, Søren
Wrang, Robin Thusing, Henning Kruger

Fraværende:

Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift (sekretær)

2. Orientering fra formanden
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Poul)
4. Punkter ift. årshjul (ansvarlig)
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)
6. Næste møde(r) (formand)
7. Evt.
Referat.
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift
Referat godkendt
2. Orientering fra formanden.
Ingen kommentarer fra formanden.
Ansøgning om leje nedsættelse hos Sønderborg Kommune.
Liste over de næste 10 års investeringer er udarbejdet
Henrik Henriksen har udarbejdet et oplæg som sammenligner forskellige klubber og forhold.
Der skal afholdes møde med Peter Hansen og Frode Sørensen (johan og Hans)
Ansøgningen vil bestå at flg. Grundelementer.
Ansøgning (forslag udarbejdes af Johan)
10 års investeringer (opdateres af John)
Økonomi model fremskreven 2016 og fremad. (Johan)
Ansøgningen skal gøres færdig på næste møde 4 Juli 2017

3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder
Arkitektfirma var med i starten af mødet ang. ideer til nye toilet faciliteter.
Vi gennemgik muligt projekt forløb og økonomisk estimat på renovering af bad og toilet blev anslået til
ca. 2,8 mill.
Poul’s opstart.
Poul melder tilbage at opstart har været OK. Poul bruger sin erfaring fra Høruphav også ifm. ledelse af
medarbejderne.
Ønsker om ombytninger af pladser fylder meget og tager meget tid. Der kunne måske findes en
nemmere metode.
Der er problemer med toilet bygningen. Åbentstående vinduer, problemer med gasfyr osv.
Bestyrelsens tilbagemelding til Poul er:
Super start, godt initiativ, får ting gjort, motiverende for omgivelserne.
Poul indfører stille og roligt nye rutiner for opkrævning af penge og rundering på broerne.
I tilfælde af katamaraner, trimaraner fastlægger Poul en fornuftig merpris afhængig af pladsen.
Kommende aktiviteter.
Fortsætte med at sætte sig ind i tingene. Røde skilte vendes på grøn om morgenen, hvis der ingen båd
er.
Tankstanderne skal kalibreres årligt.
Kran hjælp skal undersøges forsikrings mæssigt
Slæbe tjeneste: Vi skal ikke udøve slæbe tjeneste men kunne evt. formidle til andre. Vi kan hjælpe med
benzin eller diesel.
Ide. Poul vil gerne tage imod plads reservationer evt. til større grupper. Der vil også være mulighed for at
sidde i tørvejr bagved toilet bygningen. (overdækket område). Bestyrelsen bakker op.
Mulighed for at indrette et enkelt familie rum. Der mangler blot en dør og en afblænding.
En første hjælps kasse i god stand skal være til stede.
El på I broen.
4 elstandere på I broen vil blive skiftet. (Jørgen)
El på parkerings pladsen.
Der undersøges hvordan vi kan spærre enkelte elstandere af på en enkelt måde. (Poul og Jørgen)
Bådvogne
Hvis nogen bruger vores båd opbevarings plads til vogne uden at havde en vinter plads skal der betales
500 kr. Takst blad opdateres. (Poul)
Marinelageret
Vi vil gerne havde en afklaring på kommende Marinelager aktiviteter.
Tom og Steen indkaldes til møde sammen med Henning og Johan mht. afklaring. (Henning og Johan)
4. Punkter ift. årshjul

Aktiviteter ifm. spørge skema undersøgelsen.
Just do it opgaver
6 autocamper pladser i øst hjørnet af parkerings pladsen. Poul streger op og arrangerer. (Poul)

5. Indkomne anmodninger, klager osv.

D broen:
Der er problemer med en for bred båd på D broen. En løsning vil være en anden plads. Hvis den plads er
større skal der betales en merpris.
Poul arbejder med sagen.
6. Næste møder.
4 Juli kl 1900
7. Evt.
Forventnings afklaring - hvad er vores holdning til fortrolighed.
Aftaler/beslutninger truffet på bestyrelses møder skal følges.
Aftaler omkring udmeldinger/kommunikation skal overholdes
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