Sønderborg 3/5-2018

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 64
3 Maj 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere:

Hans Viggaard, Poul Anker Jacobsen, Søren Wrang, Jørgen Bøttger, John Nyrup, Bjarne Bruun
Sørensen, Bent Hansen

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. Kommentarer til bestyrelses orientering
7. Evt
8. Næste møde
Referat.
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift
Referat fra 12 April blev godkendt
2. Orientering fra formanden.
Der har været afholdt møde med Kommunen, som er positivt stemt for at hjælpe med nye toilet
faciliteter og evt. en forbedring af øst molen. Kommende aktiviteter er:
Opfriskning af oprindelig ansøgning. Hans
Kort beskrivelse af de 2 projekter. John
Materialet vil blive gennemgået på næste bestyrelses møde, så vi kan sende det til Kommune. Derefter
vil det indgå som materiale til Kommunens budget proces.
Vi prøver hver især at kontakte byråds politikere.
Hans. Gerhard Bertelsen og Peter Hansen
Søren. Preben Storm og formanden for Dansk Folkeparti Stefan Lydal.
Bent. Aase Nygaard

3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder
Havnen kører fint. Godt samarbejde i teamet. Vores tiltag med skiltning af pladsbredderne er blevet godt
modtaget.
Foreløbig kan vi ikke skaffe den nye miljø diesel, så sagen sættes i bero.
KPI gennemgang.
På nuværende tidspunkt har der været flere gæste sejlere end sidste år, selv om det selvfølgelig ikke er
mange.
Sæsonliggere er oppe på sidste års niveau.
4. Punkter ift. årshjul
Status og planer byggeprojekt.
Skitser og ideer vedr. indretningen bliver stadig diskuteret og teamet har udfordringer med at blive enige
om det endelige oplæg.
Enighed skal dog opnås og nyt møde med arkitekten er nødvendigt for justering af indretningen.
Det bør overvejes at indkalde til bruger informationsmøde for på den måde at med inddrage havnens
brugere. Ikke i detailplanlægning men i idefasen.
5. Indkomne anmodninger, klager osv.
Husbåden i inderhavnen skal flyttes og ejer kunne være interesseret i en placering i lystbådehavnen og
evt. arrangere cafe. Søren kontakter ejeren.
6. Kommentarer til bestyrelsens orientering
Hans genopfrisker bestyrelsens orientering og sender rundt til udtalelse. Vi får en svarfrist, hvorefter
orienteringen sendes ud.
7. Evt.
Andelshavere bør udvise mere hensyn, når gæstesejlere ønsker at tanke benzin eller diesel, samtidig
med at den lille maste kran benyttes.
Poul vil tænke over forbedret skiltning også af slangernes længde (20m). Måske kunne vi også indrette
en tanknings plads på den anden side broen.
8. Næste møde
7 Juni 1900

Hans Viggaard
John Nyrup
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