Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat af best. møde nr. 24
Mandag den 11. august 2014 kl. 18.00 (Havnekontoret)
skrevet af Lars Reugboe
Deltager
Formand Hardy Nielsen
Næstformand Søren Hoppe
Kasserer Henning Krüger
Sekretær Lars S. Reugboe
Bestyrelsesmdl. Børge Iversen
Suppleant Kurt Andersen
Suppleant Jes Graversen
Havnemester Kim Ingerslev

HNI
SHO
HKR
LSR
BFI
KTA
JGR
KIM

: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Deltager
: Afbud
: Afbud
: Deltager
: Deltager

1.

Underskrivelse af referat af best, møde nr. 23. (lukket møde/personsager).
Referat blev underskrevet og godkendt

2.

Formanden siden sidst.
Ref. fra møde den 11. aug. 14 med kommunen( Borgmester m.fl.) HNI refererede møde med kommunen.
Svar på henvendelse fra trafikstyrelsen.(Se vedhæftede mailkorrespondance.) HNI refererede omkring denne
henvendelse.

3.

Havnemesteren: Orientering om havnens drift. (i hovedtræk)
( HNI jeg var lige væk, vil du skrive)
Der er pt. ingen frivilligt arbejde at hente i øjeblikket ved andelshaverne.
Der har været lidt henvendelser fra fastliggerne, da KIM ikke har været helt så synligt som han gerne vil.
Compusoft har taget rigtig meget tid.
Stranden er blevet rengjort.

4.

Budgetopfølgning v/havnemesteren.
Udestående ca. 65.000,- Alle er rykket 2 gange. Der blev besluttet at tredje rykker er med varsel med inkasso.
Der mangler salg i brændstof i forhold hvad vi havde regnet med. HKR.
KIM gennemgik nogle af posterne i forhold til budget.
Planer om at lave dræn ved kran og vaskepladsen + lidt asfalt arbejde. Overslag ca. 20.000,Tanken flimmer. Tror det internet adgangen som er problemet. Flemming Støve skal lige kigge på det.
Internet i begge ender skal forbedres så hele havnen er dækket.
Herunder bl.a.:
Antal gæstesejleranløb i forhold til sidste år. ca. 11800, på niveau som sidste år.
Status for pladsoverdragelser siden 27. marts 2014. 20 stk. mange små pladser. ( heraf 3 stk. er C pladser )
Opgørelse over timelønsudgifter fordelt på funktioner.
KIM gennemgik de enkeltes lønforbrug. Det er vigtig at lønforbrug til Combusoft skal synliggøres i forhold til
det samlede lønforbrug.
Henning (havneassistenten) ikke sikkert han er der næste år. Overvejer efterløn

5.

Behandling af beslutningspunkter og indkomne forslag.
Personsager. (Lukket pkt.) Dette møde afholdes uden Havnemesteren.
Lukket møde

6.

Vedligeholdelsesplan, broanlæg v/ BFI. Jf. tidligere tilsendt materiale.
Udsat til næste bestyrelsesmøde.

7.

Eventuelt.
HKR, Skilte medhensyn til hvilke bredde der er til de enkelte fri pladser. JGR alle pladser skal mærkes med
hvilke bredde den enkelt plads er.
HNI ved brug af kran skal pladsen spærres af når kranen bruges. Det er vigtigt at det er klar til sæson
afslutning.
Der skal laves en plan om at lukke for brug af den lille maste kran i højsæsonen. Det er vigtig gæsterne skal
kunne tanke.

8.

Fastsættelse af næste møde.

Mandag den 8. september 2014 kl. 18.00.
HNI sørger for smørrebrød.

_____________________________________________________________________________________________
Hardy Nielsen
Søren Hoppe
Henning Krüger
Lars Reugboe
Børge Iversen
Formand.
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem.

