Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
7. april, 2016
Møde nr. 19
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.

Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Ivar Poulsen. IP, Anders Pedersen AP,
Niels Ekstrand NE. Niels Harborg NH, Jørgen Sørensen JS, Jørgen Ladegaard JL og Henning Funder
Jeppesen HFJ.
Fraværende: Johannes Christensen. JC.

Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Status økonomi.
3. Flydebro ved slæbested.
4. Havneindvielse
 Antal solgte madbilletter mm.
 Invitationer.
 Hjælpere.
 Løse ender?
5. Opfølgning.
 Hjertestarter. Trygfonden.
 Nødtelefon.
 Afmærkning langs nordkajen
 Såning af græs
6. Evt.
Ad. pkt. 1
JS.: SK. informeres om at vi ønsker en uddybning ved molerkajen, øst. De mindre og de mere
fastliggende både kunne måske flyttes til de inderste pladser.
IP.: Redningsposterne er på plads.
AP.: De yderste, øverste toppe af pælene ved den gamle flydebro males hvide.
N.H.: Har haft forespørgsel fra autocampere ang. overnatning.
Ad. pkt. 2
KK.: Vi følger budgettet på indkomstsiden. Regnskabet ser sund ud.
Regnskabet vedr. havneindvielsen køres separat.

Ad. pkt. 3
God ide’ med flydebro ved slæbestedet. NH og IP arbejder videre med sagen.

Ad. pkt. 4
Tilmeldte dags dato til spisning. 125 personer.
HJ forsøger at få et telt til 500 personer i stedet for det som er bestilt til 350.
HJ arbejder på en løsning vedr. is, pølser og vand.
Arbejdsplanen: Bestyrelsen får hver overdraget en opgave/område som vedkommende står for.
Vi gennemgik arbejdsplanen og kan se at der mangler bemanding til udskænkning. KK sender ud til
medlemmerne om der er nogle der vil give en hånd med.
Sodavand serveres i krus.
Der bliver 4 udskænkningssteder.
JS sørger for container til affald.
Udskænkningen starter kl. 12.
Elly sørger for byttepenge.
JL står for service m/m.
JS er pladsmand.
KK og HJ står for mad billetter m/m.
Inviterede for hver madbillet og 2 billetter til drikkevarer. KK.
Hjælpere får hver billetter til 2 drikkevarer.
Ad. pkt. 5
Vi har ikke hørt fra trygfonden ang. hjertestarter. Nødtelefon er etableret og findes i gangen ved
betalingsautomaten.
HFJ og IP sørger snarest for afmærkning lang nordkajen.
P plads og græsarealet laves færdigt inden havneindvielsen. KK aftaler med SK.
JS aftaler med Hans Madsen om at jævne arealet som skal sås til med græs.
Ad pkt. 6.
De gamle pæle vi har liggende skal sorteres, nogle skal tilpasses til Stejlepladser og nogle til området
ved legepladsen. JS, AP og HFJ finder en dag til dette.
KK informerede ang. ordensreglementet. Sættes på hjemmesiden.
KK står for indmelding til hjemmesiden.
HFJ finder reol til tidsskrifter.
HJ indkøber en mikrobølgeovn til sejlerstuen.
KK redigerer presse meddelelse fra turistforeningen og aftaler det videre forløb med dem. Det sættes
på Furnyt.
HJ. Det besluttedes at opsætte 2 stk. betalingsstandere til EL på molerkajen.

Næste møde tirsdag den 3. maj, kl. 19.00 i sejler stuen.

Mvh. Henning Funder Jeppesen Telf. 41107791

