Sønderborg d. 12. december 2019

Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde
Dagsorden bestyrelsesmøde nr. 82
D. 12. december 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)

Deltagere:

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

Afbud:

Michael Quitzau

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)
Specifikke punkter
a. Punkter ift. Årshjul specielt kommende generalforsamling
b. Status på toiletbyggeri
c. Status på Østmolen
d. Havneoprensning
e. Øvrige ideer/ forbedringer af havnen
6. Indkomne anmodninger og klager
7. Evt.
8. Næste møde

Emne
1.
Dagsorden godkendt
2.
Referat fra 14 November 2019 godkendt
3.
Kommunen tager projektledelsen ang. ny toiletbygning. Vi kan komme
med input. Poul, Helge og Jørgen repræsenterer AMBA.
Projektleder er udnævnt fra kommunens side.
Målet er at ny toiletbygning står klar til sæson start 2021. Dvs arbejdet
påbegyndes umiddelbart efter sæson 2020.
Der er aftalt månedlige statusmøder plus evt. adhoc møder.
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Handling påkrævet

Der er umiddelbar enighed om at undgå betalings automater men finde
nogle brusere som rent mekanisk lukker for vandet.
Der bliver adgangskontrol til toiletbygningen med kodelås.
Der har været afholdt møde med SYC og SSM (formændene)
Et af hovedpunkterne var sikkerhed på havnen. Helges mail fortsætter.
SSM har påtaget sig at udfærdige en instruks til mastekranerne.
Nøgler til bådkranen er et problem. Flemming tager en snak med
kranudvalget inden sæsonstart 2010.
I området omkring den lille mastekran er der koncentreret mange
faciliteter. SYC og SSM undersøger alternative muligheder bla. Ang. den
lille mastekran.
Der har været afholdt møde med traktorudvalget.
Reglerne for SSM medlemmer ved verdens ende blev gennemgået.
Der blev også snakket almen takt og tone.
SYC medlem vil være tovholder på at undersøge solceller. Pris, placering,
kapacitet osv.
Der har været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde ang. grillplads og
henvendelse fra Bjarne Koch ang. havnefest. Bjarne Koch har udarbejdet
oplæg.
Konklusion.
Havne fest finder sted fra Fredag d. 26 Juni til d. 28 Juni 2020. Bjarne Koch
arrangerer. Havne festen bliver tilgængelig for alle.
Havnen bidrager med information til medlemmer osv.
Grill pladsen bliver forbedret med hensyn til belægning, belysning, borde
og bænke og nye grill.
4.
Bro C er tæt på at være færdig.
I Januar påbegyndes oprydning af gamle stativer osv.
113 sæsonliggere er på plads. Heraf er 10 helt nye og skal oprettes. Der
melder sig mange forskellige spørgsmål ang. nye pladser, hvem er naboer,
er det på vest eller øst siden af broen osv. Christa og Helge bliver nødt til
at være pragmatiske men selvfølgelig så imødekommende som det er
muligt for at komme i mål.
5.
a.
Forberedelse til generalforsamling 2020.
budget 2020 forslag er udarbejdet og skal gennemgås på møde.
Generalforsamling d. 30 Januar afholdes på Business College Syd. Poul
snakker med dem. Hvis det ikke kan lade sig gøre rykker vi til d. 22 Januar,
hvor vi kan bruge Dybbøl skolen.
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b.
Status på toiletbyggeri er beskrevet under pkt. 3.
c.
Michael er i gang med sponsor ansøgninger.
d.
Oprensning af havnebassin skal om muligt forceres. Det begynder at være
problematisk at nå det til sæson start 2020.
Poul, John og Jørgen sætter sig sammen og forbereder et møde med
Kommunen. Der skal foreligge en gennemarbejdet plan inden
generalforsamling.
e.
Liste blev gennemgået og ajourført.
6.
Ingen nye indkomne klager
7.
På Fyn arbejder nogle havne med at få tildelt stjerner (Blue Star paraply)
Poul vil opfordre andelshavere til at undersøge nærmere.
Fremgangsmåde, pris osv.
8.
Næste møde 9 Januar 2020 1830.
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