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

1. Siden sidst.
 HFJ. Hjemmesiden er under renovering. Eva er kontaktet, har haft travlt og har det
indtil 1/3. Eva har lovet at finde tid eller på anden måde få gjort siden optimal.
 KK. Kurt følger op på renovering af vores bruserum.
 KK. Vi havde 3226 gæstesejlere i 2018.
 KK. Kunne fortælle at der er sendt 1500 havnefoldere med til ”ferie for alle”
 KK. HJ. Skive shipping har overtaget en del af kommunens opgaver ved
erhvervsmolerne m/m. Vi er i dialog med dem ang. afregning og fordeling af opgaver.
Der er et par ting der ligeledes skal afklares vedr. fiskernes mole i samme sag. HJ har
opgaven.
 KK. Er i dialog med 3 fastliggere/tidligere fastliggere ang. uoverensstemmelser.
 KK. Dagen med nabo kaffe forløb fint og kun med positive tilbagemeldinger.
 HJ. Installerer ny industri tørretumbler inden sæsonstart.
2. Foreløbig regnskab for 2018.
 KK. Gennemgik regnskabet, som ser fint ud og har fulgt vores budget.
3. Budget 2019.
 Budget 2019 gennemgået og godkendt. Takstblad kører uændret.
4. Generalforsamling.
 Afholdes på Fur færgekro 18/3 kl. 19.30. HFJ, HJ, NH og suppleanterne er på valg.
5. Status på langskibskaj.
 Gruppen arbejder på sagen. Det er en langvarig proces som dog skrider fremad. Næste
step er møde med kommunen og sødirektoratet med henblik på en
forhåndsgodkendelse af projektet.
6. Forsikring- vragfjernelse m/m.
 KK er i dialog ang. forsikring, som ikke svarer til det som FLID skriver i
medlemsbladet. Vi tager det med til møde i Ålborg hvor Flid afholder fællesmøde.
7. Fælles søsætning.
 Aftalt til 5. april. KK informerer medlemmerne.
8. Udlejning af faste pladser.
 Vi havde en drøftelse ang. dette og forsøger at finde løsninger for enkelte som ikke
falder ind under vores normale regler.

9. Næste møde.
 Mandag den 4/3. kl. 19.00 i sejlerstuen.

14 . Evt.



AP. Der afholdes møde den 7/2 kl. 10.00 i sejlerstuen. Mødet er et forsøg på at finde en
fornuftig løsning til fremtidige arrangementer som afholdes i telte. Deltagere er FFF,
kommunen, beredskabet, fiskere, havneforeningen m/m.
IP. Samarbejde om bådplads til en familie sejlbåd som Fur bådelaug har planer om at
erhverve. Havneforeningen finder en løsning.

MVH.
Henning Funder Jeppesen. Tlf. 41107791

