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1. Siden sidst.
 KK informerede om arrangement med nabokaffe. Positive meldinger.
 KK. Orienterede om møde med SK. Vi får index reguleret fakturaerne fra SK.
Der kommer markering med P forbud ud for midter molen og jolle molen.
 HFJ. Vores webmarster er klar med ny hjemmeside og der er lavet aftale om
vedligeholdelse af den i 2020.
 JS. Der har været problemer med at lyset går ud på havneområdet. Arbejdet med nye
planker på øst molen er færdigt. Der er lavet trin til syd molen. Der er støbt beton ved
vest molen. Der arbejdes på udvidelse af krabbe broen.
 KK. Den 25/10. blev der optaget 17 både til vinteren.

2. Status løbende projekter.
 KK. Vi har fået opdateret Beas automaten. Den er forberedt til mobilePay.
Der afholdes et seminar omhandlende Beas automater. JS deltager i ålborg den 14/1.
JS inviterer Børge vil med.
 HJ. Der indkøbes ny komfur til Kabyssen.
3. Status på langskibskaj.
 KK. Der er indhentet endnu et tilbud på etableringen. Dette er et krav for tilskud til
projektets gennemførelse.
 KK. Vi søger lokale og andre fonde. FH ser positivt på mulighederne for
gennemførelse af projektet.
4. Status økonomi.
 KK fremlagde regnskabet som det ser ud nu. Ser OK ud og vi følger vores budget.
 Vi havde en snak om TS-bådene og frihavnsordningen. FH enedes om at opkræve
miljøafgift af bådene, som nogle havne er begyndt med pga. de bruger havnens
service faciliteter, affaldsordning m/m. KK informerer TS.
5. Generalforsamling 2020
 Forsøges holdt den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Fur bådelaug. IP og KK er på valg.
 KK udsender indkaldelse m/m.
6. Orientering fra FLID møde vedr. jura for Lystbådehavne.
 KK og JS har været på kursus ang. forsikringer, ejerforhold, m/m. primært
omhandlende fastliggere. Noget af en jungle.

7. Forslag omhandlende små huse til fiskeredskaber ved jolle molen.
 Vi havde en lang snak og enedes om at undersøge behovet for noget sådant. Delte
meninger om hvor husene kunne placeres, da forslaget om at bygge på broen ved
jollefiskerne kunne give problemer ved højvande.
Dejligt med input og forslag fra medlemmerne ang. nye tiltag.

8. Næste møde.
 Mandag den 24/2. kl. 19.00 i sejlerstue
9. Evt.





Der er søsætning fredag den 17/4. 2020.
JS. Vil gerne have 3 lysstandere på jolle molen.
NH. Fur standerflag kan købes af alle ved at kontakte Fur bådelaug.
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