Sønderborg 6/9-2018

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 67
9 September 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere:

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

Fraværende: Bjarne Bruun Sørensen

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

Status og planer byggeprojekt
Planlægning af vinterens opgaver
Markedsføring
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)

Tidsfrist 1 Oktober ang. Tilbagemelding om brug af plads til næste sæson.

6. Evt.
7. Næste møde

Referat.
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift
Referat fra 16 August blev godkendt
2. Orientering fra formanden.

3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder
Status KPI.

4. Punkter ift. Årshjul

Status og planer byggeprojekt.
Projektet ligger pt. Hos arkitekten, som har koblet øvrige personer på.
Arkitekten tager også fat i Sønderborg Kommune og Sønderborg fjernvarme.
Tidsplanen peger i retning af, at sætte opgaven i udbud starten af 2019 med påbegyndelse i
efteråret 2019.
Planlægning af vinterens opgaver.
Planlægning af nye bådpladser.
Bro E. Der vil være mulighed for at etablere D pladser yderst på broen, hvilket kunne giver super
D pladser på brohovedet. Vi var enige om opkøb af de 3 yderste pladser. (startende med
folkebåden)
Det kunne også give en mulighed for en stor motor båds plads yderst på C broen.
Der er mulighed for at etablere 8 D pladser på I broen. Det vil kræve afskærmning over mod vest
molen. Der skal udarbejdes et konkret forslag. (Poul, Jørgen, Bent)
Forbedring af østmolen.
Afventer Sønderborg Kommunes svar ifm. Ansøgning.
Uddybning, i østenden af havnen.
Det er ikke kun tæt på land, men også yderst på H-broen der begynder at være problemer.
Både med stor dybgang står på grund ved lavvande.
Aftalen med Sønderborg Kommune er at de dækker merudgiften for bortskaffelse af sand, hvis
det skyldes gammel forurening.
Opgaven skal med i kommende års budget.
Anlæg til tømning af holding tanke skal også i kommende års budget.
Bro D’s dæk er i meget dårlig stand og bør renoveres. Skal også med i kommende års budget.
Belysning på p-pladsen skal også forbedres og med i kommende års budget.
Markedsføring tages op på et senere tidspunkt.
5. Indkomne anmodninger, klager osv.

Der er klage over tidsfristen 1 Oktober mht. benyttelse af pladsen næste år. Der kan være
situationer med salg af båd osv.
Bestyrelsen vurderer dog at der er brug for god tid til planlægning af bla. Sæson ligger pladser.
Ad hensyn til planlægning fastholdes 1 Oktober.

6. Evt.

På bro A ligger en meget rusten motorbåd som nu for 2. år skal overvintre i havnen. Der er en
risiko for at båden går ned, hvilket betyder store omkostninger for hævning af båden.
Vi checker bådens forsikrings papirer og undersøger sagen med forsikrings selskab. (Poul)
På parkerings pladsen i midtergangen står der en gammel forfalden båd.
Den bør fjernes. (Poul)
Der er flere både, som bør flyttes mht. plads udnyttelse. Til mindre pladser. Men det har en
økonomisk konsekvens. Der skal udarbejdes et estimat over omfanget. (Poul)
7. Næste møde

4. Oktober
1. November
13 December (Bent kommer ikke)
3 Januar 2019.
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