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1. Siden sidst.



Bordet rundt: Der var stor tilfredshed med forløbet og driften af havnen, sommeren
2019.
Enighed om at det er en god ide at have suppleanterne med til bestyrelsesmøderne.

2. Status på udlejning af faste pladser og gæstepladser.
 KK. Der er omkring 90 fastliggere. Det er en positiv udvikling. Der har dags dato
været 2870 gæstesejlere.
 Der arbejdes på at lave aftale med ejere af det store skib der ligger for enden af
molerkajen, event. plads i gl. del af havnen ved tidligere indsejling.
3. Status på økonomi.
 KK, gennemgik budgettet i perioden for 2018 og 2019. Det ligner til forveksling
hinanden. Regnskabet ser lovende ud og vi forventer at holde budgettet.
4. Status på langskibskaj.
 KK. Gennemgik økonomien for projektet. Vi er i gang med at søge ved flere fonde, da
vi har fået afslag fra et af de større, som vi havde håbet at få tilskud fra.
5. Status igangværende projekter.
 Vi har ingen kørende for tiden.
6. Forslag til nye projekter.
 JS og KK informerede om en såkaldt ”Skatework” Det er et eldrevet køretøj som kan
aflaste Havnefogeden ved transport af affald m/m. JS forsøger at forhandle en god
pris hjem.
 Vi skal have støbt ved overgangen fra træbroen, vest og til gangstien pga. sand og
sten skylles væk derfra. JS aftaler så det laves i efteråret 2019. Derudover besluttes
det senere om der skal fliser eller asfalt på stien med stenmel, mod vest molen. Dette
gennemføres inden opstart 2020. I samme ombæring kontaktes kommunen for event.
belægning på P pladserne over for servicebygningerne.
 Vedr. Beas automat. Opgradering- der kan forventes en udgift som lovmæssigt skal
gennemføres. Vi ser tiden an.
 Krabbebro. En ide at lave en bro til krabbefiskerne på indersiden af den store bro og
tættere ved overfladen, så børnene nemmere kan fiske der. JS ser på en løsning.
 Platform ved betontrapperne ned i havnen. Sikkerhedsmæssigt ville det være en fordel
med en træplatform over de glatte betontrin nederst. Vi ser på muligheder.





JS finder en løsning til 5 til 6 trapper som kan hentes af sejlerne efter behov, sikkert
mest ved flydebroerne.
Det ville være ønskeligt med et par Y bomme på østsiden af ny flydebro. Vi ser på det
senere, sammenholdt med økonomien.
Vi fortsætter med mobile Pay, selv om der kommer betaling for abonnementet.

7. Næste møde.
 22/10 kl. 19.00 i sejlerstuen.
8. Evt.







Der er arrangeret optagning fredag den 25/10. Nærmere info til medlemmerne senere.
JS begynder at skifte brædder på øst molen efter træskibssejladsen. I den forbindelse
vil JS gerne have hjælp til at fjerne bænke og borde inden opstart.
KK informerede om sagen vedr. en klient ang. manglende pladsleje betaling. Sagen
kører videre ved vores advokat.
Fiskerhuset og lystfiskerne refunderes et mindre beløb som de havde i udgift til beslag
da de lavede stejlepladser. Stejlepladserne skaber et fint havnemiljø samtidig med at
fiskerne bruger dem flittigt. FJ orienterer fiskerne.
JS Det ville være ønskeligt med mere disciplin ang. rengøring ved stejlepladserne. FJ
tager en snak med fiskerne ang. dette.
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