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REFERAT for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 30/01-2018 kl. 18.30. 
Mødet afholdtes i Sejlklubbens lokaler. 

Deltagere: RM, LB, KS, LO, FH 
Afbud: LA, UJ 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM) 
  Afholdt medhjælperfest for havnens foreninger, ca 35 deltagere, fint  
  arrangement. 
  generalforsamling havneforeningen 20/3-18 

  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 
  Havnefogeden fraværende, IAB. 

2.3 S/I (LA) 
2 møder afholdt siden sidst : Beslutning om omstrukturering af havnens 
opgaver, således at der kun skal bruges en deltids havnefoged 
fremadrettet. Nuværende havnefoged er opsagt alm varsel. Ultimo april 
måned. 
Der vil blive opslået en deltidsstilling ultimo februar. 
Vedtægter opdateres.  
Ny konstituering af bestyrelsen i SI, pga. Kommunalvalget. 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
  Nyt klubhus kræver mange ressourcer. Planer er under udarbejdelse. 
  Nibe sejlklub CUP 30 juni.  
   

3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
  Kontingenter kommer ind. 

  3.2 Salg af pladser. (UJ) 
  IAB. 

  3.3 Holder vi budget + budget 2017 (LA) 
  IAB 

  3.4 Strømforbrug. (UJ)  
  IAB 
   
4. Status på opgaver/projekter:   
  4.1 Flydebro (UJ) 
  IAB 

  4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 
  arbejdet fortsættes i 2018. 
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  4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
  IAB / LB følger op. 

  4.5 Mastekran (UJ) 
  Arbejdet er bestemt til at påbegyndes i uge 5 2018.(UJ) 
   
  4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB) 
  Til næste bestyrelsesmøde fremlægger LB et budget på projektet for  
  bestyrelsen, etablering og drift. Og der kommer et oplæg på   
  generalforsamlingen. Samt bestyrelsens indstilling til projektet. 

  4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben (KS) 
  Hybenroser er blevet slået/klippet ned af entreprenør igennem SI 

  4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK) 
  IAB 

4.14 Havnens dag/Sildefestival (LO) 
IAB 
4.15 Driftsbygning på havnearealet (LO)  
IAB 

4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA) 
RM fremlagde forslag til ændringer af vedtægter, og bestemmelserne.  

 Disse forslag til ændringer gennemgåes af ekstern advokat, og  
 gennemgåes på næste bestyrelsesmøde, og fremlægges for   
 generalforsamlingen. 

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer (KS & Havnefoged) 
Forberede en større sammenhængende fremtidsplan. 
Fremtidige retningslinier for placeringer, i hht båd størrelse og båd type. 
Guide til havnefogedens daglige drift. 
Her og nu løsninger til opstået behov, straks. 
Forslag til kompensationer / ændringer af tilbagekøbs bestemmelser. 

4.19 Uddybning af havnen (RM, UJ) 
Igangsatte uddybningsarbejder er standset pga uenighed kommunale  

 myndigheder imellem. Der arbejdes videre med projektet.(RM) 
God artikel har været i Nibe avis om søgræsproblematikkerne i havnen,  

 foranledning af RM og LBA 

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (UJ) 
IAB 

4.22 Masteskur regler (LO) 
IAB 

4.23 Dieselstander (SI) 
Ikke vel modtaget i første omgang i SI, LO arbejder videre med evt.   

 brugte anlæg. 

4.24 Ansøgning vedr. stikbroer  
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IAB 

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 
IAB 

4.26 Arbejdsdag (UJ, LO) 
21/4-18 liste udarbejdes af UJ & LO 
Nyt koncept, arbejdsdag 8:30-15 
Standerhejsning sejlklubben 15:30 
Fest om aftenen. 

   
5. Eventuelt.  Målsætning for 2017, Bestyrelse, Praktik, kalender 

Der igangsættes en 13 ugers praktikplads, med kontaktperson LO.  
Vognmand til søsætning er ændret, pga. Varsel om yderligere prisstigning, samt billigere pris 
opnået ved anden vognmand. Tak til Aars vognmandforretning for godt samarbejde sendes af LO. 

6. Næste møde: 13/3-18 

Referent KS


