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Referat  for bestyrelsesmøde i Havneforeningen torsdag d. 27/10-2016 kl. 18.30. 
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler. 

 Mødt: RM LA SJ UJ KS 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.      REF GODKENDT 
    

2. Sidste nyt fra: 
  2.1 Formanden (RM) 
  2.2 Havnefogeden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 

2015:    1714 ialt  
122 autocampere  
frihavn 859  
alm sejlere 661  
slæbested 72  

2016:     2004 ialt  
198 autocampere  
frihavn 1097  
alm sejlere 630  
slæbested 78  

Projekter: boble slanger op, pæle op, vinter klargøre havnen. 

2.3 S/I (LA) 

SI ( la)  
toilet tømme station. Poul har styr på det/ opgaven 
Havnens internet arbejder på at dække klubhuset. Ruddi har alternativ forslag accespoint 
Si foreslår at diesel container og andet inddækkes i træ , rødt. 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
Nyt Klubblad udkommet 
Kommende kurser i vinter 
Klubhus renovering arbejdes der på. Måske i 2018 

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

Skyldnere gennemgået 
Den første inkasso sag er indledt. 
De næste 2 inkasso sager indledes. 
De næste sager klargøres 
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  3.2 Salg af pladser. (UJ) 

Udlejet 3 nye pladser, til sejlbåde. 
Pladser handlet, uden for havnens regi , 6-7 stk. På hele året. 

  3.3 Holder vi budget. (LA) 

La gennemgik budget ,  
Flydebro betales i 2017 budgetsat i 2016, derfor hensættes 100k i 2016 til bro i 2017 budget. 
Ja vi har forbrug under budget. 

  3.4 Strømforbrug. (UJ) 
Intet nyt 

   
4. Status på opgaver/projekter:   
  4.1 Flydebro (SJ, UJ) 

Mette og Benni: 
Ungdomsafdelingen. 
Tilgang, :-)  
problemer med at få båd i og ud af vandet, brug for 25-30 m kajplads, stolpe problemer ved stolper 
på siden af broen. 
Samling mellem broer giver nu risiko for klemskader, på børne fødder. 
Ønsker og forslag samt skitser gennemgås. 
Tilgangs bro: udgifter materiel ca 9-10.000kr 
Ønsket er en 12 m bro, med ankerpæle i enderne. 
Nyt slæbested kan etableres, let uden store udgifter 
Det anslås, at anlægs udgifterne kan ske indenfor budget 100k kr, tæt på budget. 

Det besluttes at bestille 12 m sf pontona beton bro. Til levering i marts 2017 
Ulrik bestiller og afklarer befæstelse spørgsmål. Ulrik spørger om vi kan blive fri for pælene på 
siden, og hvordan det kan gøres. 
Ulrik bestiller kranarbejde igennem sf pontona 

Ulrik fikser pælene til tilgangsbroen 
Jørgen Grønhøj engageres til at forestå ledelsen af bygning af tilgangsbro, på arbejdsdage... 
Ungdomsafdelingen kan stille med forældre til bygning af tilgangsbroer , og nyt slæbested, og 
flytning af eksisterende bro over til ramslaget, og til brug for adgang til ynglingebådene. 

  4.2 Tømningsanlæg (TL) 
Etableret, testet, fungerer, resternede tilladelser klarer poul / SI 

  4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 
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2017, arbejdsdag pæle rammes 
Søfartsstyrelsen adviseres om forsøg 
Lys indkøbes. Solcelle lamper m.m. Indkøbes. Og monteres. 
Ulrik finder pris på net , kraftigt, 3 m højt. 

RM laver en data samling på observationer.  

Rm costcare siger 8000 kr for brugt anlæg. 
Beslutning : vi køber det brugte slangeanlæg og der indkøbes plastluftslange, så vi kan bruge 
vores skruekompressor, ca. 10-12.000  kr ialt . 

Kommunen har samarbejde med expert m kystdirektoratet. 

  4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
Intet nyt 

  4.5 Mastekran (SJ) 
Sj 
Mastekran, tilbud fremlagt,  

  4.6 Bådkran, stativer og vogn (SJ) 
Sj 

Bådkran lp yacht kommer 30 min på bestyrelsesmøde i januar , og fremlægger, tilbud, og svarer 
på spørgsmål. SJ fremlagde tilbud på forskellige løsninger. 

  4.7 Fugle på broer (KS) 

Evaluering, skræmmefugle taget ind for vinter, genoptages til foråret 

  4.8 Internet på havnen (UJ)  
se tidligere punkt. 

  4.11 Medlemsregister sammen med NS (RM) 
Intet nyt 
  4.13 Status forsikringsoversigter (TL, LA) 
Intet nyt 

4.14 Havnens dag og ”Vild med Vand” (TL) 

Intet nyt 
4.15 Driftsbygning på havnearealet  

Problem: Intet byggefelt. SI har hensat 10.000 kr til sagsbehandling ved 
kommunen der satses på udvidelse af byggefelt ved  masteskuret 

4.16 Hjemmeside 

Den kører , indhold efterlyses. La og rm er uddannede. 
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5. Eventuelt. 
  Intet nyt 
   

 


