Sønderborg d. 11. november 2019

Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde
Dagsorden bestyrelsesmøde nr. 81
D. 14. november 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)

Deltagere:

Poul Fedders, Jørgen Bøttger, Bent Hansen, Michael Quitzau, Søren Wrang, Helge Skaar,
Christa Lyck

Afbud:

Morten Colstrup, John Nyrup

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Handling
påkrævet

1.
Dagsorden godkendt
2.
Referat fra 17 Oktober godkendt
3.
Se punkt 5.
4.
Helge har arbejdet videre med ekstra kapacitet på benzin og diesel.
10m3 benzin
15m3 diesel
Tilbud på nedgravet tank for nuværende 116000 + gravearbejde (20000)
Tilbud på tanke i container 127000.
Forbindelsen af nye og nuværende tanke 36000.
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Helge, Christa

Derudover kommer ny stander og ny betalings automat.
Pga kommende uddybning, som kræver meget plads, kan vi ikke også grave
op til ekstra tanke.
Derfor skal vi prioritere ny stander og vente med ekstra tank kapacitet.
Det viser sig nu at vi kan vente med betalingsautomaten til slut 2020.
Vi skal blot være ekstra opmærksomme på opfyldning af tankene. Her kan vi
bruge autopejling.
Der skal gennemføres opgradering af betalingsautomaten ved kontoret.
Pris 41500.
Vi gennemfører hurtigst muligt.
Vi har forlænget med rengøringsfirmaet Servisyd i endnu et år.
Pris 232.484 incl. Rengørings materialer.
Bro C bliver renoveret. Plankerne kommer i indeværende uge. Helge
organiserer arbejdshold.
Flydebroerne kommer op næste uge og bliver klargjort.
Revisoren modtog regnskab d. 5 November. Det er lige tidligt nok, der
kommer for mange efter posteringer.

5.
Oprensning af havnen.
Vi har udfordringer med placering af det opgravede sand. Der er pt. 3
muligheder som vi arbejder med.
Bedste mulighed kunne være et areal ved idrætshøjskolen, som vi alligevel
påtænker til bådvogne. Jørgen arbejder videre med de forskellige
muligheder.
Jørgen og Poul afholder møde med Kommunen Mandag d. 25 November
ifm. Opstart af ny toilet bygning. Vi satser på at gennemføre byggeriet efter
sæson 2020.
Ifm. Med forbedring af øst molen søger vi ca. 5 mill. Kr. bla. via fonde.
I den forbindelse er vi i kontakt med vores revisor ang. det skattemæssige.
Michael er i fuld sving med ansøgninger til fonde. Det er vigtigt at vi finder
det rigtige koncept.
Der arbejdes på opmagasinering af bådvogne på ”cricketbanen”
(Idrætshøjskolen) således at nuværende plads til bådvogne kan anvendes til
autocampere. (30 pladser)
Her skal der indhentes tilbud på stabilisering af underlaget og el/vand
installationer.
6.
Ingen indkomne klager.
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Jørgen, Poul

7.
Julefrokost 5 December 1830 Colosseum
8.
Næste møde 12 December 2019. Primært emne budget og
generalforsamling.
Generalforsamling afholdes 30 Januar 2020.
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