Sønderborg 16/8-2018

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 66
16 August 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere:

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

Fraværende:

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

2. Orientering fra formanden (Hans)
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Poul)
4. Punkter ift. årshjul
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)

6. Evt.
7. Næste møde

Referat.
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift
Referat fra 7 Juni blev godkendt
2. Orientering fra formanden.
Tilbagemelding på besøg fra Slesvigsk parti.
Stefan Kleinschmidt og Gerhard Bertelsen har været på et positivt besøg og fået en grundig gennemgang
af vores planer.
I morgen Fredag 17 August har Bent arrangeret besøg af Aase Nygaard.
Søren har kontaktet Preben Storm fra social demokratiet, som også er positiv indstillet og foreslår at vi
afholder et møde med hele teknik og miljø udvalget.
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder

Status KPI.
Indenfor den næste måned begynder vinteroplægningspladserne at skulle koordineres.
Generelt er økonomien god og også hjulpet af breddeprincippet.
Bredde princippet gør også at havnen bliver bedret udnyttet, hvilket tydeligt kunne mærkes i juli måned.
Arbejds tilsynet har været forbi på et rutinebesøg. De kommer igen d. 27 September og gennemgår APV.
Vi har en indtægt fra autocampere d.d på ca. 25000 kr.
En ide kunne være at inddrage pladsen hvor både vogne står i dag til auto campere.
Vognene skulle så evt. flyttes til IHS arealet ved siden af stien.
Det vil være meget bekosteligt at forberede IHS arealet til både vogne.
Foreløbigt sætter vi det i bero, men fortsætter dialogen med IHS.
Tømning af holding tanke.
Inderhavnen ønsker ikke flere både fra lystbådehavnen til tømning af holding tank.
Vi skal over vinteren havde kigget på tømnings muligheder i lystbådehavnen.

4. Punkter ift. Årshjul

Efterårets aktiviteter nærmer sig, bla. Forberedelse til kommende generalforsamling.
Vi vil reservere samme lokale som sidste år. Hans fastlægger dato og reserverer lokale.
Tirsdag d. 21 August afholdes informations møde ang. Nyt byggeri, hvor arkitekten deltager.
Jørgen byder velkommen, gennemgår formålet og er ordstyrer. Det er et foreløbigt oplæg.
Havne kontoret har et input om udeladelse af et kort system til bade faciliteter og gøre badning
inkluderet i havne pengene. Det ville mindske investeringen og forenkle forretningsgangen.

5. Indkomne anmodninger, klager osv.
Ingen
6. Evt.

7. Næste møde
6 September kl. 1900.
(Bjarne har meldt afbud)
4. Oktober
1. November
13 December (Bent kommer ikke)
3 Januar 2019.
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