Sønderborg d. 13 Juni 2019

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 77
13 Juni 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)

Deltagere:

Poul Fedders, Poul Anker Jacobsen, Søren Wrang, John Nyrup, Michael Quitzau, Bent
Hansen, Jørgen Bøttger, Christa Lyck, Morten Colstrup

Fraværende:

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Gennemgang af referat fra seneste møde og godkendelse af referat (Søren)
Orientering fra formanden (Poul F.)
Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Poul A. og Christa)
Punkter ift. Årshjul.
a. Gennemgang/færdiggørelse af havnens administrations grundlag
b. Status på toiletbyggeri
c. Status på Øst molen og havne uddybning
d. Øvrige forbedringer af havnen
5. Indkomne anmodninger og klager (Poul F.)
a. Henvendelse fra Jesper Lorenzen F64. Jesper kommer til møde 1900.
6. Evt
7. Gennemgang af ansøgere til Havnemester
8. Næste møde

Pkt. 1
Referat fra 9 Maj blev godkendt.
Pkt. 2
Projekt oplægget udarbejdet sammen med Kommunen er færdigt og vil blive
præsenteret for Kommunen d. 21 Juni. Vi afventer tilbagemelding.

Betalingsanlægget på tankene giver lidt problemer. Vi burde skifte CPU. Problemet
kan dog løses og opstår ca. 3. uge.
I 2020 kommer Nets med nyt system.

Ved den lejlighed skal vi også overveje ny diesel stander.
Vi forhører Shell om muligheder.

Poul A, Søren

Økonomi.
KPI.
Vi mangler enkelte sæsonleje kontrakter for at nå sidste års niveau.
Antal gæste døgn ligger lidt under sidste år.
Debitor saldo er pt 61769 kr.
Generelt ser vores regnskab fint ud, men vi skal selvfølgelig være påpasselige.

Christa
Pkt. 4
A
Administrationsgrundlaget er færdig gjort.
B
Vi har fået revideret tilbud på byggeriet, som Jørgen sender til Kathrine hos
Kommunen. Tilbuddet er dog uden opvarmning, idet fjernvarmen har meldt fra.
Erwin Bergholdt har lovet at hjælpe med varme projektet og er i kontakt med
arkitekten. Der skal kigges på alle alternativer.
C
Flid er koblet på sagen og konklusionen er at der ikke er behov for nye analyser.
Finn Hansen Sønderborg Kommune er med i sagen.
Alt tyder på at tidsplanen med udgravning til efteråret holder.
Østmolen er beskrevet i projektgrundlaget med Kommunen og vi afventer svar.
D
Øvrige projekter er pt sat i bero.

Poul A.
Pkt. 6
Christa har undersøgt nærmere ang. El-standere til opladning af el-biler. Christa
kontakter de firmaer som monterer el-standerne. Sønderborg kommune får sat elstandere op uden beregning.

Vi sætter en drikkevandskøler op udenfor havnekontoret som en ekstra service.
Pris ca. 6000 kr.
Klimaet på havnen blev diskuteret og der er sket en forværring over tid. Det belaster
arbejdsmiljøet for de fastansatte på havnen.
Poul vil udarbejde et informationsbrev som adresserer emnet og vi vil også sætte det
på dagsordenen til efterårets informationsmøde med andels haverne.
Vi tager emnet op løbende på vores bestyrelsesmøder.

Pkt. 7
Vi mødes Mandag 17 Juni 1830 til en screening og vurderer hvem som skal til samtale.
Pkt. 8
Næste møde 15 August 1830.

