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Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Sommerens besøg og ønsker fra sejlere- ris/ros.
3. Status økonomi
4. Projekter på Havnen. Kommunen/Havneforeningen.
a. Søm på broerne
b. Betonklodser
c. Nye ansøgninger til FLAG.
5. Samarbejdet med FFF. Jørgen ønsker at trække sig.
6. Arbejdsdag. Klargøring til vinter.
7. Signalmast
8. Julefrokost. Inviterede, m/m.
9. Event.
10. Næste møre,
Ad. pkt. 1
KK: Vi har fået forhøjet stenkastningen ved legepladsen. Ca. 70 cm.
Nye tiltag i samarbejde med Kommunen. Lamper til stierne, Hegn ved Fiskernes plads, Overdækning
af miljøstation, Ny port bag service bygningen, Stenmel rundt om lamperne på plænerne.
Ad. pkt. 2
KK.: Der er dags dato godt 2900 gæstesejlere der har betalt for overnatning. Vi håber at runde de
3000. Det er en fremgang på ca. 12 %.
Stor ros til Havnen, Havnefogeden og til Rengøringspersonalet.
De gamle træskibe (TS) er ikke registreret og ligger også gratis. Vi vil registrere hvor mange af disse
der anløber Havnen i 2017. El, bad m/m. betales fremover.
Ad. pkt. 3
Vi har fået oplyst fra Skattevæsenet at Havneforeningen er skattepligtig. Det var vi ikke bekendt med.
Revisoren har undersøgt sagen og vi er som skrevet, en skattepligtig Forening.
Vi har en sund økonomi
Priserne for fastliggere ved molerkajen tages op til revision før sæsonstart 2017. Der er gener fra de
store bentonit skibe og der er langt til service som andre har tættere på i havneområdet.
Vi ser på kommende reparationer når vi skal lave budget udkast.
Slidlag på Havnekajen er planlagt til forår 2017. Slidlag på molerkajen er fjernet fra Kommunens
budget.

Vi anmoder Kommunen om en gennemgang af Havnen i efteråret 2016, ang. kommende reparationer.
Dette ifølge lejeaftalen.
KK opfordrede til at vi alle kommer med input inden den 1/10 til forbedrings og reparations tiltag.
Sendes på mail til KK.
Ad. pkt. 4
Søm i brædderne på træbroerne arbejder sig op. JS forsøger med skruer fremover.
Alle betonklodser er nu spulet ned, dog er klodserne ved Østsiden af ny flydebro lidt over bunden,
men det forventes at de arbejder sig ned med tiden.
Vi har haft besøg af, FLAG som vi har søgt midler til følgende tiltag hos.
 Udekøkken hvor ude vasken er nu.
 Plads til 3 til 5 autocampere. Finde område og undersøge lokalplanen.
 Oprette mågeværn på broerne.
Ad. pkt. 5
Havneforeningen har tidligere meldt ud, hvad vi står for ved de store arrangementer. Det vil vi
fastholde
Vi finder ud af hvem, fra Havneforeningen, der deltager i FFF møderne fremover.
Ad. pkt. 6.
De store træstolper vi har liggende ved legepladsen i Debel saves i passende længder og graves ned
ved plænen Vest for service bygningen.
Arbejdsdag med vinterklargøring den 5/11 kl. 09.00. JS sørger for kaffe, morgenbrød og drikke.
HFJ sørger for frokost
KK udsender Invitationer, ud over Havnebestyrelsen.
Ad. pkt. 7
Signalmast nedtages inden vinter. NH opmåler wirer m/m. inden.

Ad. pkt. 8
Fastsat til den 13/1-2017. JS melder tilbage til KK hvem der skal inviteres. (frivillige hjælpere m/m.)
Ad. pkt. 9
FLID laver en artikel ang. agter fortøjninger fra 3 havne. Fur Havn er den ene af de 3.
Vi har tidligere lovet at holde et møde med naboerne i Havneområdet. KK laver udkast til
invitationerne som strækker sig fra Kroen til Johns. Nørgård i en linje syd for Sønderhedevej.
Båd nyt ønsker at lave en artikel i deres blad omhandlende en fin og velfungerende havn. En fra hver
region i Danmark. Vi melder og klar.
Indsejlings bøjerne er tynget af muslinger. Vi arbejder på en løsning.
Grill hytten tages op senere, da vi har flere tiltag som kræver mange resurser lige nu.
Havde en snak om etablering af en fiske udsalg på havnen. Vi har ingen løsninger nu, men overvejer
mulighederne.

HFJ orienterede fra gruppen der arbejder med EL lejebiler. Vi er nået dertil hvor næste møde handler
om at lave et budget og et regnskab til at ansøge om økonomisk støtte til projektet.
HJ startede diskussionen ang. manglende taxi og buskørsel på Øen. KK retter henvendelse til
Turistforeningen om der kan findes en løsning. Bil, Cykel eller anden befordring.

Ad. pkt. 10
Næste møde, mandag den 21/11. kl. 19.00 i Sejlerhuset.
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