Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
15. februar, 2016
Møde nr. 17
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.
Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Per Larsen PL, Anders Pedersen AP, Niels
Harborg NH, og Henning Funder HFJ.
Fraværende: Ivar IP og Johannes JC.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kort status fra arbejdsgrupperne:
Regnskab for 2015 samt budget for 2016.
Generalforsamling 22/2-2016.
Havneindvielsen 14/5-2016.
Hjertestarter samt mobil for nødopkald.
Ændring af mastekran.
Ændring af bestyrelsen.
Dato næste Best. møde.
Eventuelt.

Ad. pkt. 1
Skilte til havneområdet er bestilt, samt messing skilte til Signalmast og til bord bænke gaven fra Frede
Mortensen som består af 5 bord bænkesæt samt 3 børnesæt. PL henter skilte i Skive.
Fra Facebook, Furportalen kunne der være et link til vores hjemmeside, Fur havn. PL undersøger
dette.
Der er indkøbt 3 affalds containere.
Møde i FFF. Referat kommer senere. Havneforeningen stiller op og hjælper til med det som foregår på
Havnen.
Anders informerede om skrivelse udsendt til fiskerne fra Skive kommune. Vi opfordrer til at afklare
tvister direkte med SK. men var enig i fiskernes synspunkter.
Event. stejleplads som afgrænsning ved fiskernes plads bag fiskernes hus.
Stribeafmærkning langs ny kaj laves snarest. IP, HFJ.
Diesel anlæg er færdig og klar til brug.

Ad. pkt. 2
Kurt gennemgik regnskabet. Fint overskud i 2015, men en forventet driftsunderskud i 2016, dog med
en positiv kassebeholdning.
Vore 2 revisorer stopper og opfordrer til en mere prof. løsning pga. stor arbejdsbyrde vedr. moms, skat
m/m.
Vi vil stadig have 2 revisorer og derudover henter vi tilbud ved et revisionsfirma. KK
Vi har set på 2 emner til revisorer. De har i skrivende stund takket ja til opgaverne.
Ad. pkt. 3
KK aftaler med Kroen. Vi skal have stemmesedler klar.
Vi registrerer. medlemmerne ved indgangen og udleverer stemmesedler.
HFJ sørger på projektor og lærred.
Husk valg af 2 revisorer, samt 2 suppleanter. Der kunne hverves medlemmer til diverse udvalgeksempelvis, Hjemmesiden, Festudvalg, Vedligeholdelses udvalg (sammen med Havnefogeden)
Ad. pkt. 4
Spisebilletter klar midt marts og sælges fra 1. april.

Havneområdet afspærres torsdag inden indvielsen. JS.
Information ang. indvielsen. HFJ ved Generalforsamlingen.

Ad pkt. 5.
KK Har søgt trygfonden om en hjertestarter. KK køber en nødtelefon.
IP Opdatering for at få flere redningsstationer på havnen.
Hvad skal der til for at få betegnelsen ”Sikker Havn ” HFJ

Ad. pkt. 6.
IP har fået en OK pris og tager kontakt til leverandøren.

Ad pkt. 7.
PL har opsagt sin plads i havnen og kan derfor ikke sidde i bestyrelsen. NH er suppleant og indtræder i
stedet for Per. Formanden takkede Per for det store arbejde med anlæg af legeplads, området omkring
havnen og arbejdet med Hjemmesiden. Per tilkendegav at hvis han kunne være behjælpelig med
opgaver fremover skulle vi endelig sige til.

Ad. pkt. 8.
Bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen den 22/2. på Kroen.

Ad. pkt. 9.
Der indkøbes 2 transportable grill til havneområdet. HJ og JJ.
Vi undersøger behovet og mulighederne for en større fælles grill plads.
Til Info. Ingen kan som vedtægterne siger ikke være medlem uden at have en havneplads.
Flid afholder generalforsamling den 31/3. i Fredericia. Event. PL og JJ.
Rengøring. Havneforeningen overtager også rengøringen af Kommunens del.
KK, laver ny aftale med vares rengøringspersonale.
KK, laver ny aftale med Havnefogeden.
PL. Takst regulativ for 2016 opdateres på hjemmesiden.

Mvh.
Henning Funder Jeppesen
Telf. 41107791

