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Næstformand Søren Hoppe
Best. medl. Henning Krüger
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HNI
SHO
HKR
LSR
BFI
RTH
JBN
KJØ

: Deltager
: Afbud
: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager

1.

Underskrivelse af referat af sidste møde. ( udkast vedhæftet)
Referat underskrevet af de af bestyrelsen som var tilstede.

2.

Formanden siden sidst:
Verserende sager, lukket pkt.
Formandens orientering blev taget til efterretning

3.

Havnemesteren orientering om havnens drift, herunder bl.a.
a) Budgetopfølgning
Bestyrelsen drøftede omkring de enkelte udsving i budgettet. HKR oplyste problemer omkring el
standere på bro I. Bestyrelsen er enig i at dette skal bringes i orden.
b) Als rundt.
B-broen er frigjort til Alsrundt. Hvis man ligger andre steder koster det fuld havne beløb.
c) P-vagt
KJØ og bestyrelsen drøftede formulering af det udsendte materiale. Der gives nu mulighed for at give
parkeringsbøder, såfremt man ikke overholder parkeringsreglerne for havnen.
Havnemesteren redgjorde om baggrunden sin info af juni 2016 vedr. parkering m.m.
Havnemesterens orientering og redegørelse blev taget til efterretning.
d) Havnekranen. (lukket pkt.)
Udsat til næste bestyrelsesmøde.
Havnemesteren orientering blev taget til efterretning.

4.

Behandling af beslutningspunkter.
a) Renovering af servicebygning , oplæg ved HKR.
HNI orienterede kort omkring de forskellige indkomne tilbud. Hvordan kan vi finansiering dette ?
Der skal være familiebade rum. RTH kommer med oplæg til enkel beskrivelse i samarbejde KJØ.
b) Oprensning af jolleindsejling området, oplæg HNI
Bestyrelsen er enig i at det sættes i gang omgående. Starter om 14 dage.
c) Vinteroplægning/bådvogns opbevaring, oplæg ved KJØ/HNI
På grund af pladsmangel har havnen fra og med sæson 2016 ikke plads til bådvogne/stativer udefra.
Meddeles kommunen og berørte klubber.

d) Takstblad/driftsbidrag E og F pladserne
Det er hvert års taksblad som er gældende.

4.

Eventuelt
Lukket pkt.
Niels Isaksen og Jesper Kock informerede omkring deres ønske om evt. restauration på havnen. Der blev aftalt
at Niels Isaksen ville fremsende materiale omkring byggeriet ved jolleindsejlingen. Byggefeltet på hjørnet ved
havnekontoret blev også drøftet. Niels Isaksen kunne godt se muligheder i at bygge der. F.eks. is kiosk, salg af
frisk brød m.m. Der blev aftalt at dette skulle indarbejdes i et evt. kommende byggeprojekt.
Marinelageret.
KJØ orienterede omkring skrivelse fra marielageret. Kontrakten udløber den 30/6. Han har til den 15
november til at rydde området.
KJØ har været i dialog med Shell omkring evt. udskiftning af tankanlægget. LSR oplyste at det måske kunne
være en god ide at tale med Statoil.

5.

Fastsættelse af næste møde.

Næste bestyrelsesmøde ikke fastlagt.

___________________________________________________________________________________________
Hardy Nielsen
Søren Hoppe
Henning Krüger
Lars Reugboe
Børge Iversen
Formand.
Næstformand
Bestyrelsesmedl.
Bestyrelsesmedl.
Bestyrelsesmedl

