Sønderborg d. 19 September 2019

Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 79
D. 19 September 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)

Deltagere:

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

Afbud:
Fraværende:

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste (Poul)
Orientering fra formanden (Poul)
Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Christa)
Punkter ift. Årshjul
a. Status på toiletbyggeri (Jørgen)
b. Status på Østmolen og havneoprensning (John, Jørgen)
c. Øvrige forbedringer af havnen
6. Indkomne anmodninger og klager
7. Evt.
8. Næste møde

Referat:

Emne
Pkt. 1
Dagsorden blev godkendt
Pkt. 2
Referat fra 15 August 2019 blev godkendt
Pkt. 3
Intet nyt fra formanden udover kommunikations planen ift. Kommunen, som
behandles under pkt. 5.
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Pkt. 4
Iht. Sidste referat er låsen til værkstedet udskiftet.
I forbindelse med lejlighedsvis mangel på benzin, er der indhentet tilbud på en
5m3 buffertank, placeret i en container.
Prisen er ca. 100000kr.
Vi bør også undersøge merprisen for en diesel buffertank.
Underboring fra buffertankene til tankanlægget vil ca. koste 10-15000kr.
Helge arbejder videre med sagen.

Helge

I samme forbindelse har Christa indhentet tilbud på ny diesel stander med
diverse tilbehør.
Prisen her er 108000kr.
Vi bliver nødt til at investere i ny diesel stander. Christa bestiller.

Christa

Helge har deltaget i møde hos Kommunen ang. Aktør drevet turisme.
Det handler om informations standere placeret centrale steder.
I forbindelse med afslutning på sæsonen vil bådvogne blive kørt frem fra 1/10.
Kontorets åbningstider blev diskuteret og specielt skiltningen omkring
åbningstider. Poul kommer med forslag.

Poul

KPI og økonomi blev gennemgået.
Økonomien ser fin ud.
Vi er foran sidste år på antal overnatninger.
Dog ser diesel og benzin salget ud til at være faldet en del. Det vil vi undersøge
nærmere. Christa ser på sagen.

Christa
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Pkt. 5
Siden sidst er der ikke noget nyt ang. de enkelte projekter som kører på havnen.
Poul har opdateret vores årshjul, som blev gennemgået og godkendt. Årshjulet
beskriver i overskrifter hvad vi skal i de forskellige måneder.
Poul sender det opdaterede årshjul rundt.

Poul

Havnens store projekter er beskrevet i den udviklingsplan, som er udarbejdet i
samarbejde med Sønderborg Kommune og danner oplæg til Kommunens
budgetrunde, som forløber på nuværende tidspunkt.
Vi har besluttet at kontakte de forskellige politikere for at synliggøre
udviklingsplanen, minde politikkerne om de gode ideer og på den måde sikre
mest muligt attention ifm. Budgetrunden.
Michael udarbejder et oplæg til kommunikation med Kommunen.
Når vi er længere i budgetrunden og har tilbagemelding fra Kommunen skal vi
havde planlagt information til alle andelshavere.
Det bliver nok først i Oktober.
I forbindelse med de mange gode ideer og tiltag for at forbedre havnen, vil vi lave
et projektkatalog og prioritere.
Poul indhenter ideer og sætter dem i skema.

Poul

Pkt. 6
Christa

Helge

Christa

Christa
Pkt. 7
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Bro C trænger i høj grad til nyt dæk. Samme hold med Anders Johansen i spidsen,
som renoverede D broen har tilbudt deres hjælp.
Vi siger ja tak.

Pkt. 8
Næste møde Torsdag d. 10 Oktober 2019 kl. 1830
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Christa

