Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
3. maj, 2016
Møde nr. 20
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.

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

Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Havneindvielsen.
 Antal solgte madbilletter mm.
 Information fra festudvalget.
 Generelt vedr. Havneindvielsen.
 Status, Hjælpere m/m.
3. Evt.
4. Næste møde.
Ad. pkt. 1
NH: Forslag om en betonplads når der tages både op og i. Asfalten tager skade af støttefødderne på
kranen. Vi ser på det på et senere tidspunkt.
Ad. pkt. 2
KK.: Der er dags dato solgt 330 spisebilletter. Vi satser på at sælge 500 stk. inkl. dem til bestyrelsen
og til de inviterede.
KK, HJ, JS og JL. Holder møde lørdag, den 7/5. kl. 10.00 for at gennemgå solgte billetter.
IP: Informeres om at redningshelikopteren ankommer kl. ca. 15.00. Den lander ikke men udøver
simuleret redning over Pulsevig.
HJ: Aftaler bordpyntning med Pia og hendes hjælpere.
JS. Laver aftale med Anne Marie om at udskænke sodavand sammen med is og pølserne.
Alternativet at IP. skaffer personale til udskænkning af sodavand.
Hvis der er pølser tilbage sælges disse senere om aftenen. 10 kr. for en pølse med brød.
KK udsender opgaveliste til alle implicerede senest den 4/5.
HFJ og JL snakker sammen om varmekasser til pølser og brød.
HFJ kommer med 4 pengekasser.
HJ følger op på belysning i teltet m/m.
KK Informerer Brandmyndighederne, så det er på plads.

Gruekedlerne placeres hvor pølserne udleveres.
NE og Bente kontakter Malene vedr. bådelaugets aktiviteter ved indvielsen.
NE kontakter Malene vedr. Fiskeriinspektionens aktiviteter ved indvielsen og informerer om at der er
lavet nye planer vedr. Borgmesterens del af indvielsen.
HFJ aftaler med Bo Schultz, ang. krabbevædeløbet m/m. Ønskes placeret ved strandkanten.
KK indkøber tågehorn til at få opmærksomheden vedr. talerne m/m.
Borgmesteren kommer med færgen og ikke som tidligere aftalt sejlende med Fiskeriinspektionen.
Borgmesteren indvier Havnen ved at tænde kanonen som placeres på cement rampen ved trappen ned
i Havnen.
Alle som har tid mødes på Havnen fredag den 13/5. kl. 12.00. hvor vi går i gang med opstillingen.

Ad. pkt. 3
Jens Gjørup oplyste at ”blå flag” opsættes omkring den 1/7.
JL spurgte om den nye del af Havnen også betegnes som en A Havn. KK undersøger dette.
IP, JS og HFJ mødes mandag den 9/5 kl. 18.30 for at male striber langs nordkajen.

Ad. pkt. 4
Næste møde tirsdag den 10. maj, kl. 19.00 i sejler stuen, hvor det sidste pudses af inden Indvielsen.

Mvh. Henning Funder Jeppesen Telf. 41107791

