Fur Havneforening
Bestyrelsesmøde
17. april, 2018 Møde nr. 33
Sted: Sejlerstuen, Fur havn.
Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Jørgen Sørensen JS, Henning Funder
Jeppesen HFJ, Ivar Poulsen. IP. Niels Harborg NH. Kjeld Kristensen KjK.
Afbud: Anders Pedersen AP. Flemming Johannesen FJ.
Forkortelser. FH/Fur Havneforening. SK/Skive-kommune.
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Afsluttede opgaver:
 Flydebro fra Skive Søsportshavn afhentet
 Børneredningsveste til Havnen.
 Hjertestarter.
 Asfalt på havnemolen.
3. Ikke afsluttede opgaver:
 Hus til redningsveste på Havnen.
 Tilbud på beklædning samt mågesikring på øst molen.
 Krabbeflåde.
4. Nye tiltag:
5. Afregning FLAG:
6. Næste møde
7. Eventuelt:

1. Siden sidst.
Bordet rundt.
KK, bød KjK velkommen som ny suppleant.
KK, Lønaftale m/m. med vores rengørings dame på plads.
JS, Alle borde og bænke er stort set opstillet.
NH, Signalmast på plads.

2. Afsluttede opgaver.
 Flydebro: JS og NH, kontakter Esben smed i denne uge, for model og tilbud på etablering af
flydebroen.
 Børneredningsveste: Fur Brand har bevilliget 30 børneredningsveste samt et hus til disse.
 Hjertestarter: Fur sparrekasse fonde har bevilliget hjertestarter til Havnen. KK, Husk at få
den registeret så den kan lokaliseres på nettet.
 Asfalt: Der er lavet striber m/m. med hvid markering
3. Ikke afsluttede opgaver.
 Hus til redningsveste: JS, laver huset til disse færdigt.
 Beklædning og mågesikring: JS har indhentet tilbud på dette. Samlet 25.000 kr. FH
besluttede at få det lavet inden sæsonstart.
 Krabbeflåde: JS, får det etableret snarest.

4. Nye tiltag:
Kabyssen: KK, kontakter HPH for at få de sidste mangler færdiggjort.
Arealer: JS, sørger for opfyldning på grus arealer.
Nye stejlepladser: FJ: arbejder med opgaven.
Bord/bænkesæt på øst molen: JS, ser på muligheder.
Plads til autocampere: IP, Hvis muslingelæsseren kunne flyttes i de perioder der ikke lodses
muslinger, kunne pladsen bruges til autocampere. God ide’. KK kontakter SK. JS kontakter
muslingefiskerne.
Ny mole/anløbsbro på ydersiden af syd molen: HJ har tidlige luftet ideen med at etablere en ny
mole så de store skibe der kommer til havnen kan lægge til der. Det ville fjerne trykket fra
inderhavnen. Vi ser også en udvikling, hvor skibene, der anløber havnen, er større end tidligere.
FH, er enige om at det ville give nye muligheder for havnen og arbejder videre med ideen, vel
vidende at det kræver både tid, penge og godt samarbejde med Skive kommune. KK og HJ er
tovholdere her og starter indledende møde den 18/4-2018.

5

Afregning FLAG.

Afregning vedr. Kabyssen er afsluttet.

6. Næste møde: 18/6. kl. 19.00 i sejlerstuen.

7. Eventuelt:
HJ: Bo på museet har tilbudt at lave billeder af havnen med Drone.
HFJ: Forespørgsel om at opsætte web Camara på Havnen. FH, vurderer at det ikke vil tilføre havnen
væsentligt værdi.
Fredags møder starter op igen. Hver fredag kl. 10.00.
KjK. Foreslog at lave noget for børn og andre med planche visende udvalgte knob og stik. Der kunne
så være tov så udøverne kunne øve i dette. God Ide’. En på øst molen og en på ny mole. JS spørger
Børge om han vil være behjælpelig med at etablere det.

M.v.h.
Henning Funder Jeppesen. Tlf. 41107791

