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Referat fra bestyrelsesmøde i Havneforeningen d. 14/03-2016.  
 
 
Deltagere: 
Ruddi K. Mortensen (RM), Lars B. Andersen (LA), Søren Justesen (SJ),Tom Nielsen (TN), Lars 
Bakkegaard (LB) og Finn N. Jensen (FNJ) (referent). 
Desuden deltog: 
Havnefoged; Ulrik Jeppesen (UJ). 
Afbud:. John Sohn. 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 
  
2. Sidste nyt fra: 
2.1 Formanden:  
Der er gang i de indledende øvelser med hensyn til etablering af en ny hjemmeside sammen med 
Husejerne. 
Yderligere annoncering på diverse hjemmesider er overvejet/drøftet. Det er ikke planlagt at øge 
dette. 
RM har set på gæstestatistikker for havne i DK. I nordjylland er gæstebesøg på havnene halveret i 
perioden  2008 - 2015. DOG ikke i Nibe !!  
Løsning af problem med tang i havnen - skal på dagsordenen i 2016. 
  
2.2 Havnefogden:  
Renden er færdigoprenset. 
Strømforbrug: Ser fornuftigt ud med et forbrug på linje med sidste år. Bobleanlæg har dog brugt en 
del i år.  
Reparation af brusevægge er igang. 
Varmepumpe i Servicebygning sættes op i denne uge. 
Grusveje/pladser er jævnet. 
Lys ved servicekaj skal repareres. 
WIFI - der er dårlig forbindelse mellem master. Løsning undersøges/tilbud indhentes. 
Flydebro skal repareres midlertidig, så den kan bruges indtil ny er på plads.  
Ramslag klargøres i nær fremtid. 
Søsætning er planlagt. 
 
2.3 S/I (LA): 
Møde 27/01. 
Skraldespande - der skal evalueres på forsøgsåret 2015. 
Toilettømme station. HF skal presse på i S/I - LA taler med Poul.  
 
2.4 Nibe Sejlklub (RM): 
GF er afholdt. Første bestyrelsesmøde 15/3. 
Afholdt foredrag i fredags - Baltic Ralley 
 
3. Økonomi:   

3.1 Status kontingenter (LA). Restanceliste gået igennem.  
Rykkeprocedure sættes igang for restancer. Der fremsendes anbefalet brev med faktura, samt 
beskrivelse af konsekvens af fortsat manglende betaling - iht. reglement og bestemmelser. 
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3.2 Salg af pladser. (UJ) – 2 jollepladser udlejet for 2016, 5 pladser taget retur og 2 opgraderinger. 
 
3.3 Regnskab (LA): Regnskab for 2015 gennemgået og godkendt.    
 
3.4 Budget 2016 (LA): Budget gennemgået og tilrettet. LA rundsender til Bestyrelse. 
 
 
4. Eventuelt. 
4.1 Flydebroer. Disse projekteres i 2016. 
 
4.2 GF afholdes d. 29/3. 2016.  
UJ sørger for nummererede stemmesedler samt at udskrive medlemsliste. 
SJ sørger for mad og drikke. 
 
4.3 Forsikringer. Dækning mv. skal gennemgåes. Søren og Tom tager sig af dette. 
 
4.4 Næste møder: 29/3 - 12/4 - 17/5 - 14/6 - 16/8 - 20/9 - 25/10 - 29/11 kl. 18:30 i klubhuset. 


