Sønderborg 27/4-2017

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 52
27 April 2017 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere:

Hans Viggaard, John Nyrup, Knud Erik Lund, Jørgen Bøttger, Johan Kjartansson, Søren Wrang,

Fraværende: Henning Kruger, Robin Thusing

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

2. Orientering fra formanden
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Knud)
4. Punkter ift. årshjul (ansvarlig)
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)
6. Næste møde(r) (formand)
7. Evt.
Referat.
1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift
Referat godkendt
2. Orientering fra formanden.
Ansøgning om leje nedsættelse hos Sønderborg Kommune.
Til næste bestyrelsesmøde skal vi havde en status fra tidligere aftalte punkter + nedenfor nævnte.
Ændringer i havnens økonomi (Hans)
Hvilke vilkår har vi som havn kontra andre havne i området (Hans)
Povl Schrøder har indvilliget i at hjælpe os i begrænset omfang. Ved større sager skal der advokat på.
Vi har modtaget brev at Deloitte lukker Sønderborg Kontor. Ernst og Young overtager Oktober 2017.
Det ser vi som bestyrelse ikke som et problem idet personkredsen fortsætter.
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder
Jørgen Marcussen ansættes som medhjælper ca. 20 timer om ugen indtil Oktober 2017
Vi er i gang med at slå nye pæle.

Vi har tyske sæsonlejere som gerne så vidt muligt vil sikre sig samme plads i flere år.
Flg. Princip blev diskutteret og vedtaget:
Forud betaling af 3 års sæsonleje + indeværende års sæsonleje. Løbende betales den årlige sæsonleje.
Ved afslutning af lejemålet tilbagebetales det forudbetalte beløb.
Vi giver ikke 100% garanti for at beholde pladsen år efter år, men det er kun større pladsmæssige
omlægninger, som kan havde indflydelse.
Formular skal udarbejdes. (Johan og Knud)
Henvendelse fra Idrætshøjskolen omkring anvendelse af vandscooter, når elever sejler. De vil gerne
bruge vores slæbested.
Vi anbefaler at bruge området ved handicap broerne og sejle direkte ud i åbent vand. Der skal gøres
opmærksom på reglerne (Knud)
Verdens ende medlemmer af SYC, SSM og SFF må bruge service kajen til isættelse af båd. Ikke
medlemmer betaler iflg. Takst blad.
Nye røde/grønne skilte er næsten monteret.
Fremover bruger vi ikke hængelåse på broerne.
Man kan bruge white board marker på de nye skilte
En del skylder stadig at betale årlig leje. Efter 1. Maj skal der defineres aktiviteter således at pengene
indhentes. (Johan og Knud)
4. Punkter ift. årshjul

Wifi.
I relation til feed-back på vores bruger undersøgelse skal vi tage stilling til wifi.
Vi spørger Flemming Støve om input til næste bestyrelsesmøde. Input skal omhandle forslag til
wifi på forskellige niveauer. (Knud)
Aktiviteter ifm. spørge skema undersøgelsen.
Just do it opgaver
Kort som viser nærmeste vej til indkøbs muligheder. Måske har Borgen et kort. (Jørgen)
Undersøg om evt. Spar købmanden eller andre, vil bringe varer til havnen på bestilling. (Jørgen)
Evt. fiske udsalg fra havnen.(Johan)
Slagter Nielsen. Pølsevogn og fadøl (Søren)
Overvej øget tilstedeværelse på broerne i August måned (Johan)
4 autocamper pladser i øst hjørnet af parkerings pladsen. (Knud)
Mobile pay på havnen (Johan)
Veteranbil klubben 20 maj og 29 august (Knud)
Havnens dag 10 juni med maritimt loppemarked (SYC og SSM)
Marinelagerets jubilæum (Knud)

5. Indkomne anmodninger, klager osv.

En fastligger beklager sig over at havde fået en stor motorbåd som nabo. Så længe naboer følger havnens
foreskrifter, kan og vil bestyrelsen ikke flytte naboen. Men havnekontoret hjælper selvfølgelig gerne til
med at finde en anden plads til generede part.
7. Evt.
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