Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
17 maj, 2017
Møde nr. 27
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.

Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Jørgen Sørensen JS .Niels Harborg NH,
Ivar Poulsen. IP, Anders Pedersen AP. og Henning Funder Jeppesen HFJ,
Fraværende: Niels Ekstrand NE, Flemming Johannesen FJ
Forkortelser. FH/Fur Havneforening. SK/Skive kommune.
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Status på udlejning faste pladser samt gæstesejlere.
3. Status på udekøkken/Kabyssen. a) Skilte. b) Inventar m/m. c) Indvielse. d) Fliser kørevej til lager.
4. Deltagere i FFF.
5. Økonomi.
6 Næste møde.
7. Evt. a) Fredagsmøder.
Ad. pkt. 1
Bordet rundt.
NH. Signalmast er klar, men NH forsøger med en bedre afstivning for at undgå den drejer sig i vinden.
HFJ/KK. Asfalt arbejdet på kajen påbegyndes snarest, dog skal der laves kontra ventil i en kloak
brønd, inden det kan påbegyndes.
AP. Fiskekutterne har svært ved at komme ind og ud af havnen når der ligger både til kaj ved
indsejlingen. Der kommer skilte op som fjernes når fiskekutterne ikke skal benyttes.
JS. Havnen er gjort klar til sæsonstart. JS har fået tilbud på hærdet glas afskærmning på terrassen ved
gl. flydebro. Vi afventer og ser på økonomien når Kabyssen bliver færdig i løbet af juni måned.
KK. Stiger ved flydebro er tæret op. SK er kontaktet for at rekvirere nye stiger i bedre kvalitet.
Alle betonklodserne er spulet ned, så vi skulle gerne undgå påsejlinger af disse. Anker tov til
betonklodserne slides op. KK har sendt det videre til Cowi.
.
Ad. pkt. 2
Til dato har vi 87 fastliggere, samt der er sendt 5 kontrakter ud. KK har haft kontakt til et par stykker
ved molerkajen, hvor vi mangler dokumentation for forsikring m/m.
Ad. pkt. 3
Vi besigtede byggeriet. JS aftaler fejl og mangler med HPH.
a) Navnet udekøkken er ændret og kaldes herefter ”Kabyssen ” NH laver navneskilt
b) Inventar. Vi afventer og ser hvilke behov der måtte komme. Der løber lidt extra udgifter på
byggeriet idet vi får lavet epoxy gulv og der kommer rustfrie borde og vaske.
c) Indvielse. Vi finder en passende indvielse af byggeriet når det er færdigt.
d) Fliser, kørevej til lagerbygning. Der er bestilt entreprenør til at ligge de fliser vi har i overskud. Vi
ser senere om der er behov for mere flise areal.

Ad. pkt. 4
IP og JS kordinerer det praktiske. HFJ deltager i møderne med FFF.

Ad. pkt. 5
112 overnatninger til dato. Økonomien ser fin ud.
Ad. pkt. 6
Næstemøde den 27/6 kl. 19.00 i sejlerstuen.
Ad. pkt. 7
De fra bestyrelsen og andre der måtte have noget relevant kan mødes hver fredag kl.10.00 i
Sejlerstuen. Her snakkes om løst og fast uden dagsorden.
Der er lavet aftale med Fur bådelaug ang. rengøring der.
Maste opbevaring på Havnen. Der nedsættes et udvalg bestående af JS, NH og HFJ til at klarlægge
behov, placering og priser.
Udvalget kommer med et udkast til næste møde. Der kunne være behov for plads til 20 master op til
20 meter i længden.
Der mangler uddybning ved enkelte bådepladser i havnen. Det er forsøgt i indeværende uge, men
grejet som skulle uddybe var ikke passende til formålet. De både der ved lavvande mangler vand
under kølen kan tilbydes en anden dybere plads indtil problemet er løst.
Mastekranen er nu godkendt til løft på 350 kg.
KK undersøger forsikringsforholdet ved Kabyssen.
JS kontakter SK for at rigge af efter sildefiskeriet.
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