Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 43
4. juli 2016 kl. 1915 (Havnekontoret )
Forventet varighed ca. 1 ½ tim.
Deltager
Formand Hardy Nielsen
Næstformand Søren Hoppe
Best. medl. Henning Krüger
Best. medl. Lars S. Reugboe
Best. medl. Robin Thussing
Suppleant John Beck Nyrup
Klaus Jørgensen
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: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager Indtrådt I best. - .
: Deltager
: Deltager

1.

Underskrivelse af referat af sidste møde. (udkast vedhæftet)
Referat underskrevet af deltagende bestyrelsesmedlemmer.

2.

Forurenings-/jolleindsejlingssag/brosagen. (lukket pkt.)

3.

Marinelageret (lukket pkt.)
a. Råskitse ( vedhæftet)
Skitse udsendt til bestyrelsen. Efter mange henvendelser, ligger der nu et forslag til at hvordan det
skal bygges. Der er udarbejdet en materialebeskrivelse. Groft overslag er oplyst til ca.1,5 mill. Skitse
oplægget er bestyrelsen enig om, at det passer fint ind i byggestillen på havnen. Der blev aftalt en
areallejepris på 100,- pr. m2. AMABet står for trækning af nødvendig tilslutning føres til pågældende
byggefelt. Rydning af arealet ligger hos lejer.
b. Tidsplan for projektets gennemførelse er tlf. meddelt foreligger om 14. dage.

4.

Havnemesteren (kort info om driften)
Ny benzin stander
Benzin stander er stået af. Noget elektronik som er gået i stykket.. Der skal en ny stander til. Der kan leveres
en i uge 30. Pris 30.000,Der arbejdes med Shell omkring etablering af en ny stander med flere taphaner i. Man ændrer rørføringer så
det bliver fremtidssikret. Om nødvendigt og muligt arrangegeres med lille mobilt dieseltankanlæg i
ombygningsperioden.
Vi har lille fremgang, samt merindtægt på gæstesejlersiden. Andre havne har ikke fremgang, som han hører
gæsterne siger.
Havneassistenter og ” bropigerne” assistenterne er kommet godt i gang og vagtplaner er lavet. De fanger
hverdag nogle som gemmer sig.
For broopkrævningen skal der sikres kasseopgørelse for hver enkelt ”broopkrævningsvagt” .
Kasseopgørelse udføres af Crista. Der også skal signere opgørelsen.
Rengøring er der udarbejdet vagtplaner. Havnen har ingen på lønningslisten som gør rent.
Havde møde med blå flag, de ville male den mint grøn. Har lige talt med dem om, at det skal passe i havnens
farver.(lokalplanen)
Hver
Når Crista kommer fra ferie holder Klaus fri Tirsdag og torsdag formiddag.
Klaus orienterede omkring udlejning af biler. Har ikke informeret nok, idet han har troet, at det ikke var
anderledes end med cykeludlejningen.
Oplægget kunne være at Ford selv står for udlejningen og selv står for bemandingen. Klaus kommer med et
oplæg til en aftale med Ford.

5.

Eventuelt
KJØ har til opgave straks at gennemgå budgettet for at se om der er ting i budgettet som kan
udskydes/besparelser.

6.

Fastsættelse af næste møde.

HNI sender indkaldelse ud primo August 2016.

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Bestyrelsesmedl.

Lars Reugboe
Bestyrelsesmedl.

Robin Thussing
Bestyrelsesmedl

