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1. Siden sidst.
Bordet rundt.
NE. Efter oprensning og fjernelse af muslinger i foråret på og ved flydebroen er det nu igen blevet et
problem. JS finder en løsning.
AP. Anmoder om at der i fiskeperioden ikke ligger både ved indsejlingen. JS indkøber store skilte
der sættes op.
KK. Der er kommet nye redningsstiger op der hvor der manglede og de gamle defekte er udskiftet.

2. Status på udlejning faste pladser samt gæstesejlere
Til dato har vi 97 fastliggere mod 93 sidste år.
Vi er haft 2811 gæstesejlere. Det er 5 % flere i forhold til samme dato sidste år.

3. Status på Kabyssen.
Mangler tagpap på rygningen. HPH laver det snarest. Vi mangler en i brug tilladelse. Vi mangler
regning fra Smedene. KK følger op på dette.

4. Mastehus.
Der er bestilt 4 mastetårne. Fundaments parten støbes ned snarest, men der foreligger ingen tidsplan
på nuværende tidspunkt.
Der er indkøbt ny mastevogn.
Helheden tilpasses senere mht. til tag, stakit m/m.
Der indkræves betaling fra brugerne til foråret 2018.

5. Deltagelse i Træskibssejlads.
HFJ Har deltaget i møde med FFF. Havneforeningen har de samme opgaver som sidste år.JS rengør
molerkajen inden. JS kunne bruge nogle folk torsdag eftermiddag og fredag. Giv en melding til
ham, hvis i vil give en hånd med.
Vedr. FFF. KK sender en forespørgsel ud til vore medlemmer om der er nogle frivillige der kunne
være behjælpelig med arrangementet vedr. Irsk aften den 4. november i forsamlingshuset. FFF
kunne bruge 2 personer.

6. Økonomi.
KK gennemgik regnskabet som ser lovende ud i forhold til budget og sidste års regnskab.

7. Nabokaffemøde.
Vi afholder dette som sidste år. Det bliver den 4. november kl. 10.00 i sejlerhuset.

8. Hjemmeside fra 1/1-2018
Vores nuværende webmaster stopper med udgangen af 2017. HFJ finder en løsning.

9. Forslag til nye og tidligere gemte tiltag.
Vi drøftede forskellige tiltag og muligheder som vi ville/kunne arbejde med fremover. (2017 til
2020)
Stenkastningen ved gl. syd mole er planlagt, forventes lavet senest i 2019. I den forbindelse og i
stedet for stenkastningen er der forslag om at lave en kaj på ydersiden af syd molen til de store skibe,
så der kan ligges langs der. Vi har fået forslag/overslag på en træ baseret mole samt stenkastningen.
men vil gerne have et forslag/overslag på en spuns baseret mole. Så har vi 3 forslag at arbejde ud fra.
KK kontakter SK.
Vi forsøger at lave noget i samarbejde med Fur bådelaug i forblindelse med havnens dag, 2018
Der indkøbes et magasin til redningsveste/svømmeveste som havnens gæster/børn kan benytte.
Inden opstart 2018. JS er tovholder.
Bro/Pontoner til krabbefiskeri. Tegninger m/m. JS og IP er tovholdere.
Bro/flydebro ved slæbestedet. NH og IP følger op på dette.
Glas til læ og vindafskærmning på terrasse på syd molen. JS aftaler det videre forløb.
Forslag til nyt lejeredskab til børnene kaldet ”Rusen” Vi ser på det senere.
Signal mast efterses og der findes en holdbar løsning. NH. Udarbejder forslag.

10. Næste møde.
Næste møde den 30. oktober kl. 19. i sejlerstuen.

11. Evt.
FJ havde et ønske fra fritidsfiskerne om at der kunne laves plads til fiskegrej, hyttefade, flag m/m.
mellem træbroen og den gamle vest mole. Rigtig god ide som samtidig skaber et godt miljø i
området.
JS, FJ og fiskerne finder en løsning.
Nedlukning til vinteren sker den, 28/10 kl. 09.00. Vi starter med morgenkaffe kl. 9, derefter diverse
tiltag og afslutning omkring middag, med grill m/m.
Forslag ang. tov mellem fortøjningspælene og broerne. Vi ser på det start 2018.
Velkomst folder med Info til uddeling til sejlerne når de anløber Fur Havn. KK laver oplæg start
2018.
Vores fjernsyn i sejlerstuen fungerer ikke optimalt. HJ finder en løsning inden start 2018.
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