Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
27. juni, 2017
Møde nr. 28
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.

Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Jørgen Sørensen JS, Ivar Poulsen. IP,
Anders Pedersen AP. og Henning Funder Jeppesen HFJ, Niels Ekstrand NE
Fraværende: Flemming Johannesen FJ, Niels Harborg NH.
Forkortelser. FH/Fur Havneforening. SK/Skive kommune.
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Status på udlejning faste pladser samt gæstesejlere.
3. Status på udekøkken/Kabyssen.
4. Fur rundt/ deltagelse i FFF.
5. Økonomi.
6 Næste møde.
7. Evt.
Ad. pkt. 1
Bordet rundt.
JS. Dør låsene ved toiletbygningen øst udskiftes. Der opstilles trådkurve ved alle affaldsstativer.
Askeaffaldsspandene stilles på ikke brandbart underlag.
KK. redningsstigerne som var tæret er i ordre ved kommunen. KK rykker for dem så vi kan få dem
monteret snarest. Fliserne ved affaldscontainerne er lagt.
Ad. pkt. 2
Til dato har vi 91 fastliggere, samt 3 i sigte.
Vi er 44 gæstesejlere foran i år, i forhold til sidste år.
Ad. pkt. 3
Vi besigtede byggeriet. HF og HPH byg, har haft møde. Fejl og mangler forventes rettet så byggeriet
kan stå færdigt først i juli måned.
De rustfri stål møbler er planlagt til levering i denne uge.
KK og HJ ser på skilte og ordensregler vedr. Kabyssen.
HJ sørger for mikroovn og at døråbning med kort fungerer.
Vi vurderer om der skal holdes indvielse.
Ad. pkt. 4
HFJ Har deltaget i møde med FFF. Havneforeningen har det på plads som vi skal stå for vedr. Fur
rundt.
KK sender en forespørgsel ud til vore medlemmer om der er nogle frivillige der kunne være
behjælpelig med at passe baren sidst på aftenen.

Ad. pkt. 5
KK gennemgik regnskabet som ser fin ud i forhold til budget og sidste års regnskab.
Vi ser om vi sætter gang i arbejdet med at skifte plankerne på øst molen sidst på året.
Ad. pkt. 6
Næste møde den 4/9 kl. 19.00 i sejlerstuen.
Ad. pkt. 7
Maste opbevaring på Havnen. Vi har fået 2 tilbud hjem. Der udarbejdes et budget hvor fastliggere som
vil bruge tilbuddet om at få masten opbevaret i mastehuset skal være de betalende for projektet.
Anslået til 200 til 300 kr.om året.
KK udsender en forespørgsel om interesse for at få masterne opbevaret.
JS renser havne anlægget for tang og andet fastgroede på stolper m/m.
JS opdaterer og bestiller skilte efter behov på Havnen.
JS hyrer et par mand som får de sidste stolper vi har liggende, savet til på længden, så de kan anvendes
i forlængelse af dem vi har sat op, vest for Havnen.
NH sørger for at signalmasten stabiliseres bedre.
Vi vurderer stadig mulighederne for plads til autocampere.
KK finder dato for nabohøring som sidste år.
JS, KK og IP undersøger mulighederne for en flydebro til krabbefiskeri for børnene.
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