Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2016.
* I 2016 fik vi afsluttet udvidelse og renovering af Fur Havn, og set i bakspejlet kan vi alle være
tilfredse både med samarbejdet med C.G.Jensen og Skive Kommune og stolte af det flotte
resultat, som vore gæster, både sejlende, fastboende og øvrige turister nyder godt af.
* Allerede først på året havde vi møde med Skive Kommune vedr. overtagelse af rengøring af
offentlige toiletter, fordeling af udgifter ved det fælles kontor og rengøring af molerkajen.
Aftalen for 2016 blev at Skive Kommune skulle betale: 45 tkr. for rengøring af de 4 offentlige
toiletter, 18 tkr. for fælles kontor og 4 tkr. for rengøring af molerkajen.
* Vi indgik også samarbejde med FFF ud fra den betragtning, at de 2 store arrangementer (Fur
Rundt og Træskibssejlads) foregår på havnen, så vi vil gerne have indflydelse på og tage del i,
hvad der sker der.
* Den officielle indvielse af havnen var den 14. maj, og det blev en fantastik afslutning på
ombygning/udvidelse af Fur Havn med mange positive tilkendegivelser fra talere og andre
gæster på dagen.
* I 2016 havde vi også den glæde at kunne konstatere en yderligere fremgang på betalende
gæstesejlere for 2. år i træk. I alt var der 2951 betalende gæstebåde en fremgang i.f.t. 2015 på
276 flere hvilket svarer til 10,3 %. Flot. Fastliggere blev øget med en enkelt, så der ved årets
udgang var 92.
* Af arrangementer på havnen i 2016, som tiltrak en masse gæster både sejlende, fastboende og
øvrige som besøgte Fur, var bl.a. Musligedagen, Fur Rundt og Træskibssejladsen. Det er rart at
kunne præsentere havnen, så alle vore gæster føler sig godt tilpas og vender tilbage igen og
igen. En af grundene er, at der altid er pænt og rent både ude og inde på havnen, og det skyldes
ikke mindst at Jørgen og Bendikte gør et godt stykke arbejde, men også andre giver en
hjælpende hånd. Tak for det.
* I november inviterede vi vore naboer på kaffe for at høre deres oplevelse af, at være nabo til
Havnen og samtidig fortælle lidt om vore planer for fremtiden. Det blev en dejlig formiddag,
hvor vi havde en konstruktiv dialog om fremtiden.
* Øvrige opgaver som vi fik løst i 2016:
* Arbejdet med det endelige Havnereglement er afsluttet og godkendt hos myndighederne.
Se hjemmesiden.
* Planeret området omkring ”trappen” og sået græs.
* Hævet området mellem ”trappen” og vest molen med 70 cm samt planeret og sået græs
omkring legeområdet med pæle.

* Etablering af el standere ved pladser på nordsiden af molerkajen.
* Ved slutopgørelse af udvidelse/renovering af havnen havde Kommunen et overskud på ca.
100 tkr. Vi blev inviteret til et møde for at komme frem med vore ønsker, og der blev aftalt at få
etableret lys langs gangstien ved det grønne område samt at indkøbe træ til erstatning af
brædderne ved øst molen, som trænger til udskiftning.
* I renoveringen af havnen blev der lagt nyt asfalt på og det skulle så afsluttes med et slidlag
som er aftalt til at blive lavet her inden sejlersæsonen starter. Vi har forsøgt at overbevise
Kommunen om at de ved samme lejlighed får lagt slidlag på parkeringsarealet ved det gamle
færgeleje, samt på molerkajen. Det ser dog ud til, at det ikke kommer med i denne omgang.
* Vi minder også kommunen om at der stadig mangler færdiggørelse af stensætningen udenfor
syd kajen, ved bl.a. den gamle indsejling til havnen. Svaret er at det er med i deres budget men
sandsynligvis ikke kommer i 2017/2018. Vi vil dog stadig minde dem om det, så det ikke går i
glemmebogen.
* Der har længe været ønske om bedre køkken faciliteter for gæstesejlere, så vi fik tegnet en
udvidelse for et ”udekøkken” og gik i gang med at søge midler fra fonde mm. Budgettet er på
130 tkr. Og vi har fået tilsagn om 65 tkr. Fra Landsbypuljen og har i januar 17 fået svar fra FLAG
om at de har indstillet/anbefalet 65 tkr. til godkendelse hos Erhversstyrelsen. Byggetilladsen er
på plads, så nu venter vi på svar fra Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at vi ikke sætter
noget i gang før vi har 100% fremmed financering.
* Vi blev også opmærksomme på at Fur Havneforening er skattepligtig, hvilket betyder at der
skal betales skat af evt. overskud. Derfor besluttede vi at lave aftale med Nord-Mors Revision
om at lave vores selvangivelse mm.

