Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
18. juni, 2018. Møde nr. 34
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.
Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Jørgen Sørensen JS, Henning Funder
Jeppesen HFJ, Ivar Poulsen. IP. Niels Harborg NH. Kjeld Kristensen KjK. Flemming Johannesen FJ.
Afbud: Anders Pedersen AP.
Forkortelser. FH/Fur Havneforening.

1. Siden sidst.
a. NH: Vi har nogle knækkede pæle i havnen. NH har fået et tilbud på nedramning og går
videre med sagen. 1000 kr. pr. pæl + forbrug + transport/timer. NH og JS vurderer antal
af pæle.
b. NH: Flydebro ved rampe næsten klar.
c. KjK: Wi-Fi er ikke tilfredsstillende i signalstyrke. HJ, ser på sagen.
d. KjK: Planche til knob er under udvikling.
e. FJ: Stejlepladserne stadig på tegnebrættet.
f. KK: Autocamper pladser. KK arbejder videre med dette.
g. KK: Bo fra Museet har, med drone, taget billeder af havnen. Skal bruges til hjemmesiden
m/m.
h. KK: Rengøring. Vi har ansat en afløser når og hvis vores faste er fraværende.
i. KK: FH. Får egen mobile Pay i denne uge.
2. Afsluttede opgaver:
 Flydebro fra Skive Søsportshavn afhentet.
 Krabbeflåde er på plads.
 Beklædning samt mågesikring på øst molen er lavet.
3. Ikke afsluttede opgaver:
 Flydebro ved slæbestedet: Er stort set på plads. Der mangler dog landgang.
 Status på langskibsbroen: Vi venter på tilbagemelding fra Skive kommune.
4. Nye tiltag:
 HFJ: Der mangler gelænder på siden af bro ved beton trapperne. JS hjemtager tilbud
på dette.
5. Status på gæstesejlere og fastliggere, dags dato:
 Gæstesejlere: 849 mod 648 sidste år.
 Fastliggere: 90. Det samme antal som sidste år.
6. Status på økonomi:
 KK gennemgik regnskabet som ser fornuftig ud.
7. Standarden på både, som ønsker fastligger status:
 Havnefogeden vurderer fremover standarden på de både der ønsker fast plads i
havnen og kan afvise ud fra vurderingen.
 KK: FH har et mellemværende med en tidligere fastlægger. Beløbet forsøges indfriet.

8. Næste møde:
 3 september, kl. 19.00 i sejlerstuen.

9. Eventuelt:
 HPH mangler at færdiggøre et par ting vedr. ”kabyssen”. KK kontakter HPH.
 Vi har nogle redningsstier i overskud. JS monterer dem hvor der skønnes et behov.
M.v.h.
Henning Funder Jeppesen. Tlf. 41107791

