Sønderborg d. 17. maj 2020

Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 87
D. 14. maj 2020 kl. 18.30 (SYC klubhus)

Deltagere:

Poul Fedders, Jørgen Bøttger, Bent Hansen, John Nyrup, Michael Quitzau, Anne Dorthe
Paulsen, Morten Colstrup, Helge Skaar, Christa Lyck

Afbud:

-

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra formanden samt bordet rundt
4. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Christa)
5. Specifikke punkter
a. Punkter ift. Årshjul
b. Status på toiletbyggeri
c. Status på Sydøst molen
d. Status Havneoprensning
e. Status Øvrige ideer/ forbedringer af havnen/ gennemgang af ide/ opgaveliste
6. Indkomne anmodninger og klager
7. Evt.
8. Næste møde

Dagsorden

Emne

Handling påkrævet

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Classified as Business

2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Ændret med kommentar fra John vedr. kompensationen til tyske
sæsonliggere.

3. Orientering fra formanden
Oplevet at Sønderborg Havn har udstedt grænse-passagerseddel til en tysk
bådejer med hjemhavn i Sønderborg. Vi er lettere uforstående overfor hvad
proceduren er her, og fordi vi have en ensartet tilgang, har vi kontaktet
kommunen der stopper denne praksis. Vi vil på havnen ikke tage stilling til
eventuelle omveje for at tyskere kan komme over grænsen.
Autocampere – tilladelse givet af kommunen til at parkere på areal hvor
bådstativerne står, under den eksisterende autocamper parkerings tilladelse.
Foodtruck tilladelse – arbejdes der stadig på

Poul

Marinelageret, brug for mere plads – forretningen går godt, positivt. Kommer
med et forslag. Bestyrelsen er positiv overfor en mere permanent
forretningsetablering.
Bordet rundt
Der er sprøjtet for ukrudt. Der kommer sommerblomster og palmer ud meget
snart.
Er bagud med arbejdsweekender p.g.a. Corona situation. Helge og Bent
etablerer et hold frivillige eller to.

Helge & Bent

Handikapplads F-bro - har tilbudt pladsen til en reduceret pris. Vi afventer
endelig tilbagemelding. Helge rykker.

Helge

John er uenig i dispositionen og mener pladsen ikke skal sælges, men
disponeres af havnen som en låneplads til andelshavere med opstået behov
for en handikapplads.
Anne Dorthe er i dialog med cafe’en m.h.t. endnu bedre samarbejde.

Classified as Business

4. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Christa)
Helge
GTL er bestilt, 4500 Liter til levering 15/5. Info kommer op når klar. Info
materiale vil også ligge på havnekontoret. God email fra Havnekontoret!
Reflekstape er nu på alle redningsstiger.
Helge
Sedler / markering med ”corona rejseforbud” sat på 21 både/stativer. Så det
fremgår tydeligt at der er lovlig grund til at de er på pladsen. Stadig 17 danske
bådejere på pladsen. Helge afventer.
Helge
Tyske sæsonliggere – én tilbagemelding vedr man ikke vil betale. Helge kører
sagen som tidligere aftalt.
Poul laver en oversigt med tilbagemeldinger fra tyske sæsonligggere som viser
konsekvens af tilbudet om rabat ifht antal lukkedage. Vi skal have overblikket
samt aftale hvordan vi administrerer det.

Poul

Christa/Helge

Udvidede åbningstider – Helge/Christa vurderer løbende behovet og tilpasser
service’en ifht.
56 pladser til salg lige nu, meget lavt niveau! Meget stor efterspørgsel lige pt,
tilsyneladende nye sejlere.
Økonomi ser fornuftig ud, MEN vi kender ikke konsekvensen af evt manglende
betalinger pga lukket grænse.

5. Specifikke punkter
a. Punkter ift. Årshjul
b. Status på toiletbyggeri
Projektet godkendes som fremlagt på dagens møde. Med det krav
at det offentlige toilet også renoveres.

Jørgen

c. Status på Sydøst molen
Ide genereringsmøde afholdt – mange gode ideer. Nu skal fonde
kontaktes for afklaring af mulighed for funding.
d. Status Havneoprensning

Classified as Business

Michael

Poul kontakter idrætshøjskolen. Der skal hentes godkendelse hos
Miljøstyrelsen. Jørgen kontakter rideskolen. Poul kontakter firma i
Esbjerg m.h.t. pris på bortskaffelse. Vi skal nu sætte fokus på
opgaven og få den gennemført!

Poul, Jørgen

e. Status Øvrige ideer/ forbedringer af havnen/ gennemgang af ide/
opgaveliste
B-bro er i dårlig stand. Udbedres midlertidigt, større renovering til
efterår/vinter
6. Indkomne anmodninger og klager
Ingen

7. Evt.
Intet

8. næste møde

Classified as Business

Helge

