Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
17. januar, 2017
Møde nr. 24
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.

Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Anders Pedersen AP, Niels Ekstrand NE,
Niels Harborg NH, og Henning Funder Jeppesen HFJ,
Fraværende: Ivar Poulsen. IP, Jørgen Sørensen JS, Johannes Christensen JC.
Forkortelser. FH/Fur Havneforening. SK/Skive kommune.
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Foreløbigt regnskab for 2016.
3. Status Udekøkken. Tilsagn om tilskud m/m.
4. Tilbud om overtagelse af bålhytte.
5. Mellemregning Skive kommune for 2017.
6. Generalforsamling.
7. Brev til bådejere.
a. Manglende dokumentation for forsikring og havneplads.
b. Kontakt til ejere af både/vrag, som Havneforeningen gerne så fjernet fra Havnen.
8. Spærring for sand ved Vest mole.
9. Priser for fastliggere 2017, samt prisblad.
10. Opstart af 2017. Brædder på østbro m/m.
11. Næste møde.
12. Evt.
Ad. pkt. 1
KK: Ved losning af muslinger, brislinger samt losning på molerkajen er det de implicerede parter og
SK. der laver aftalerne.
Ved losning af brislinger har HF tilbudt SK at tage el fra HF deres strømtavler da der er større
kapacitet her.

Ad. pkt. 2
KK.: Vi er gjort opmærksomt på at vores ene revisor ikke må sidde i HF, da hendes nuværende job
modstrider dette. Vi undersøger mulighederne.
KK.: gennemgik det foreløbige regnskab. Budget 2017 laves snarest når vi har materiale til dette.
Ad. pkt. 3
Vi søger byggetilladelse, men projektet bliver ikke sat i gang før vi har økonomien på plads. Vi har
tilsagn om 50 % på nuværende tidspunkt. De sidste 50% forventes bevilget omkring maj/juni-2017.

Ad. pkt. 4
SK har tilbudt os den tidligere bålhytte som var opsat på Hindkær på Fur. Vi synes ikke den passer ind
i vores miljø og takker nej. På sigt vil vi gerne bygge et der passer sammen med vores nuværende
systemer.

Ad. pkt. 5
Vi skal have et møde med SK ang. mellemregninger vedr. de fælles lokaler, fælles rengøring m/m.
Vedr. moler broen, fiskernes kaj og person ventepladsen ved færgen skal der ske en ændring i beløbet
som HF modtager fra SK. Alternativet er at SK selv sørger for rengøringen på disse pladser.
Ad. pkt. 6.
Generalforsamling på Fur færgekro onsdag den 15/3 kl. 19.00.
Ad. pkt. 7
a. Vi skal have en kopi af kontrakter og forsikringer fra alle bådejere.
b Vi kontakter enkelte bådejere hvor vi vurderer at bådene ikke er egnet til at ligge i
havnen.
Ad. pkt. 8
HJ og AP bliver primus motor på projektet i samarbejde med Havnefogeden.
Ad. pkt. 9
Uændret i forhold til 2016. Dog sker der en nedsættelse af pladserne ved molerkajen pga. diverse
gener. Reduktion på 20 %. i forhold til 2016.

Ad. pkt. 10
JS kordinerer udskiftningen af brædderne på østbroen. Det kan gøres i etaber når tid haves.
Ad. pkt. 11
Næste møde, mandag den 27/2. kl. 19.00 i Sejlerhuset.
Ad. pkt. 12
Vi skal have et års. gennemgang af den gamle del af havnen.
AP. Der mangler generelt lys på havnen.
HJ. Der kommer lys på hver af de 2 brohoveder ved indsejlingen, og event reflekser.
Ved højvande kommer der vand op af risten ved lagerbygningen hvorved lageret bliver fugtigt.
KK informerer SK.
SK oplyser at der kommer slidlag/belægning på nordmolen inden sæsonstart 2017.
AP, ønskeligt med en mere jævn belægning så det ikke skråner så meget.
NH finder en løsning og en pris på mastehylder og mastevogn.
KK, Uddybning af havnen ved yder enden af den gamle vest mole.
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