Fur Havneforening.

Bestyrelsens beretning for 2017.

•

Året startede med Generalforsamling på Fur Færgekro den 15. marts hvor de forelagte
dokumenter blev godkendt.

•

I 2017 havde den glæde, at vi fik om ikke andet, en lille fremgang fra 2951 til 2991 af
betalende gæstebåde. Fastliggere er øget med 2 fra 92 til 94.

•

I foråret fik vi også rammet enkelte pæle ned samt en noget halvhjertet uddybning, af
havnen, da det viste sig at fartøjet som skulle udføre dette ikke kunne komme ind i
”hjørnerne”.
Skive Kommune har efterfølgende fået lavet undersøgelse af dybder i havnebassinet
samt nord for molerkajen. Der findes enkelte steder, som mangler uddybning,
Kommunen søger klaptilladelse for alle deres havne så det kan lade sig gøre når der
bevilges penge til dette.

•

2017 bød også på de 3 store arrangementer, som Muslingedagen, Fur Rundt og
Træskibssejladsen Limfjorden Rundt. Dejligt at kunne byde alle gæster både dem som
deltager i de 3 faste arrangementer på Havnen, men også alle vore øvrige gæster
velkommen til en dejlig ren havn som alle roser. Det skyldes ikke mindst Jørgen og
Benedikte som gør et godt stykke arbejde. Derudover har vi stor glæde af andre som
giver en hjælpende hånd hen over året. Tak for det.

•

I november havde vi også inviteret til nabokaffe, for at høre deres oplevelse af at være
nabo til havnen og en mulighed for at orientere om vore planer for fremtiden. En dejlig
formiddag hvor alle var meget positive og enige om, at vi er stolte af havnen.

•

Vi fik bevilget penge fra FLAG samt Landbypuljen begge gav tilsagn om 65.000 kr., hvilket
betød at vi havde 100% dækning for budgettet til vores nye Udekøkken, som fik navnet
”Kabyssen”. Byggeriet blev dog ca. 13.000 kr. dyrere da vi valgte at ændre gulvbelægning
fra fliser til malet gulv og inventar fra træ til rustfrit. Begge dele for nemmere rengøring
og mere solidt.

•

Der blev også bygget et mastehus, som blev brugt af 11 bådejere i 2017/18, pris pr mast
er fastsat til 300 kr.

•

Vi minder stadig Skive Kommune om at der mangler færdiggørelse af stensætning på
sydsiden af det ”gamle” havnebassin samt slidlag på molerkajen. De lover ikke noget
men vi har ikke glemt det.

•

Der blev også monteret vindskærm på platformen i det østlige bassin, håber det kan
skabe lidt læ.

•

Ved stranden vest for havnen blev der gravet pæle ned for at sikre området mod
højvande.

•

Vores Webmaster til hjemmesiden ønskede ikke længere at hjælpe os med denne
opgave, men vi har næsten aftale med ny webmaster på plads.

•

Vi fik også lavet en velkomstfolder til gæster, den forventer vi at de vil få glæde af. Er
bl.a. omdelt i 1000 poser fra Fur, på Ferie for Alle her i 2018.

•

Bestyrelsen valgte at melde Fur Havneforening ud af FFF med udgangen af 2017. Vi føler
ikke at vores brugere af havnen kan sammenlignes med medlemmer i en aktiv forening.

•

Den 28.10. havde vi en dejlig formiddag hvor vi fik havnen ”rigget af”, en god tradition
som afsluttes med pølser og lidt til halsen.
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