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Referat fra bestyrelsesmøde i Havneforeningen d. 17/05-2016.  
 
 
Deltagere: 
Ruddi K. Mortensen (RM), Lars B. Andersen (LA), Søren Justesen (SJ), Lars Bakkegaard (LB), 
Kim Steen (KS) og Frank Hamborg (FH) (referent). 
Desuden deltog: 
Havnefoged; Ulrik Jeppesen (UJ) 
Repræsentant fra NS ang. Punkt 4.1; Lennart Olsson (LO)   
Afbud:. Tom Nielsen (TN) 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 
  
2. Sidste nyt fra: 
2.1 Formanden:  
Intet nyt. 
 
2.2 Havnefogden:  
30 gæstesejlere pr. dag i pinsen, mange fra VB. Flere end tidligere år. 
Der er interesse for leje og salg af pladser. 
Vagt til nibefestival. 
Dør til masteskur laves snarest. 
Renholdelse af arealer foretages løbende. 
Ramslag repareres, pæle flyttes og rammes. 
Havnebad er opryddet og rengjort af kommunen 
 
2.3 S/I (LA): 
Møde 11/05. 
Toilet tømme station arbejdes der på sammen med HF 
Fælles hjemmeside med havnens øvrige foreninger godt på vej. 
Varmepumpe er installeret i servicebygning. 
Cykelparkering er etableret ved is-hus. 
God dialog om tingene mellem SI og HF. 
 
2.4 Nibe Sejlklub (RM): 
Veloverstået standerhejsning og arbejdsdag med mange fremmødte 
Stor tilslutning ved mandagssejladsen 
Fuldtegnet sejlerskole 
Stor aktivitet i ungdomsafdelingen med nylig opstart af ”krabbeskole” for de mindste 
 
 
3. Økonomi  
3.1 Status kontingenter (LA). Restanceliste gået igennem.  
2015; det går fremad, 3 – 4 mangler stadig, 2 pladser skal måske inddrages. (ca. 20.000 i 
restance) Rykkeprocedure er igangsat for restancer.    
2016; det går planmæssigt, status følger på senere møde 
 
 
3.2 Salg af pladser. (UJ)  
5 pladser opgraderet for kr. 12.000 
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3 jolle pladser udlejet. 
6 bådpladser udlejet. 
Solgt 0 pladser. 
Der arbejdes på at tilpasse udvalget af havnepladser efter behov og efterspørgsel. Der 
efterspørges bredere pladser, 4m – 5m. Udlejede pladser som ikke benyttes af bådpladsejere selv 
kan benyttes midlertidigt. Omorganisering af bådpladser evt. i form af separat projekt. 
 
3.3 Holder vi budget (LA): Ja.    
 
3.4 Strømforbrug (UJ): Som forventet. 
 
 
4. Status på opgaver/projekter 

4.1 Flydebro (SJ, UJ) 
(LO), (SJ) og (UJ) har været ude og se på Flydebro i Øster Hurup, og i Aalborg,   
Der arbejdes videre med valg af leverandør inden for rammerne. Gangbro ned til flydebro 
undersøges, samt afkortelse af eksisterende bro ved slæbested. Udvalget – indhenter yderligere 
info. 10-15 meter i forlængelse af eksisterende pælebro, pælebro afkortes til ca. ½ længde. 
 
4.2 Arbejdsdag (husejerne?) (UJ)  
Det gik rigtig godt, over al forventning, der blev lavet rigtig meget.  
Vi vil gerne gentage successen næste år. Ekstra forplejning til frivillige ønskeligt. 
 
4.3 Tømningsanlæg (TL)  
Tom er fraværende, status følger på næste møde. 
 
4.4 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 
Tiltag mod søgræs, skitse er lavet, RM og UJ undersøger nærmere placering af pæle, LA 
informerer jollehavnen. 
 
4.5 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
Større skilte, Velkommen på havnen, oversigtskort der viser forskellige enheder på havnen. 
Infoskilte på broer, skilte på molen ved indsejling – Velkommen til Nibe Havn. Skilteprojekt 
undersøges. 
 
4.6 Mastekran (SJ) 
Tilbud indhentet, skal op på næste GF. 
 
4.7 Bådkran, stativer og vogn (SJ) 
Tilbud indhentes. 
 
4.8 Fugle på broer (KS) 
Der kan laves afværge metoder, der laves forsøg med ugler og høge 
 
4.9 Internet på havnen (UJ) 
Der arbejdes på sagen, Ulrik taler med ekspert og kommer med løsningsforslag. 
 
4.10 Hvidt flag, (blåt) (SI) 
Der søges om hvidt badeflag ved kommunen med opsætning grundlovsdag som vanligt med 
tidligere blåt flag (UJ) 
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4.11 Sankt hans (SI) (LA, TL) 
Bryghuset har overtaget dette arrangement. SI følger op. 
 
4.12 Medlemsregister sammen med NS (RM) 
Der arbejdes på en løsning, evt. nyt bogføringssystem. 
 
4.13 Varmepumpe servicebygning (UJ) 
Det kører, og er som det skal være, ok for nu. 
 
4.14 Status forsikringsoversigter (TL, LA) 
Udskydes til næste møde. 
 
4.15 Havnens dag og ”Vild med Vand” (TL) 
Tom fraværende, Ruddi følger op. 
 
5. Eventuelt 
5.1 Ulrik viser skilt som kan erstatte pris skilt ude ved vejen og vise vej til Sejlklub, Guf og Kugler, 
Bryghus og Havnekontor, så folk nemmere kan finde vej og føle sig velkommen. Godkendt med 
enkelte logorettelser. Havnens logo fremskaffes i bedre kvalitet. (RM, UJ) 
 
 
5.2 Næste møder: 14/6 - 16/8 - 20/9 - 25/10 - 29/11 kl. 18:30 i klubhuset. 
 
 


