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1. Siden sidst.
 HFJ. Hjemmesiden er under renovering. Eva arbejder på sagen og vil gerne mødes
med et par stykker fra HF. HFJ kordinerer snarest.
 JS. Mureren er færdig med nye fliser i baderum. Mangler at få det malet og skiftet
yderdør.
 HJ. Der er installeret lys ved P pladsen ved servicebygningerne.
 HJ. Vedr. internet problemer med fiskerne er det på plads.
 KK. Ny tørretumbler er installeret.
 KK. Aftale ang. rengøring i 2019 er på plads.
 KK. Er i dialog med 3 fastliggere/tidligere fastliggere ang. uoverensstemmelser.
2. Regnskab for 2018.
 KK. Gennemgik det færdige regnskab, som ser fint ud og har fulgt vores budget.
 Regnskab, budget og takstblad er sendt ud til medlemmerne.
3. Justeret budget 2019.
 Budget 2019 gennemgået. Vi har nedjusteret lidt på de faste pladser vedr. antal.
 Der skal forevises et gyldigt forsikrings bevis på fastligger både, for at få en plads i
havnen.
4. Nye tiltag, bl.a. aftale med Skive Shipping m/m.
 KK. HJ. Skive shipping har overtaget en del af kommunens opgaver ved
erhvervsmolerne m/m. HJ. har lavet aftale med dem ang. dette. Der er et par ting der
skal afklares vedr. fiskernes mole og færge området i samme sag.
 Vi forventer ikke nye tiltag i 2019.
5. Generalforsamling.
 Afholdes på Fur færgekro 18/3 kl. 19.00. HFJ, HJ, NH og suppleanterne er på valg.
 Indkaldelse er rettidigt sendt til medlemmerne. Bestyrelsen møder omkring kl. 18.30.
6. Status på Langskibskaj.
 KK. Gruppen arbejder på sagen. Det er en langvarig proces som planmæssigt skrider
fremad.
Ser ud som det kører efter planen hvad angår regler, love, ansøgninger om
tilskudspuljer m/m.
Teknik og Miljø arbejder videre med godkendelser bl.a. til kyst direktoratet.
7. Opmåling af bredde på pladser samt skilte.
 Vi skal have målene på pladserne synliggjort, så de der besejler havnen kan se max,
bredde. KK og JS arbejder på en løsning.

8. Redningsstiger. Ønske fra Claus Olsen om mere mærkning af samme.
 Vi drøftede problematikken. Event. selvlysende og markering ved yderpælene der
hvor stigerne er.
 Indkøb af nogle ” keser” til at bjærge forulykkede personer op med.
 JS. Sørger for at der kommer bøjler, på de få stiger der mangler dette.
 KK undersøger muligheder ved trykfonden.
9. Fælles søsætning den 5. april 19.
 Aftalt til 5. april.
10. Udlejning af faste pladser.
 Dette punkt udgår.
11. Næste møde.
 Umiddelbart efter generalforsamlingen er der konstituerende møde.
12 . Evt.




KK informerede. AP. Arbejder stadig på en fornuftig løsning til fremtidige
arrangementer som afholdes i telte på havneområdet.
Der arbejdes på at opstille en container på fiskernes plads bag fiskerhuset. Dette til
opbevaring af grej som bruges ved muslingedagen.
KK. Informerede om ” Skive mødet”. FH involverer sig ikke i denne gruppe da vi
mener den falder uden for vores interesser og gøremål.
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