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Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen mandag d. 31/10-2017 kl. 18.30. 
Mødet afholdtes i Sejlklubbens lokaler. 

Til stede RKM,LB,LA,KS,LO 
Afbud: UJ,FH 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.   (Godkendt) 
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM) 
  optagning af både er igang.  
    
  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 
   IAB ( Intet At Bemærke ) 

2.3 S/I (LA) 
IAB 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
  standerstrygning, og afrigger fest, rigtig godt ! 
   

3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
  faktura kontingenter udsendt på kr. 756.000 .... 537.000 kr er   
  indkommet pt. Betalingsfrist ikke udløbet endnu. 
   

  3.2 Salg af pladser. (UJ) 
  IAB 

  3.3 Holder vi budget + budget 2017 (LA) 
  ja  

  3.4 Strømforbrug. (UJ) 
  IAB 
   
4. Status på opgaver/projekter:   
  4.1 Flydebro (UJ) 
  materialer ankommet. Monteres inden næste sæson af Ulrik. 

  4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 
  offentlige instanser debatterer netmaske størrelser indbyrdes. 
  Nettet har fungeret meget fint! 

  4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
  Info skilte til standere er klar til fin korrektur og derefter klar til tryk.   
  Opgaven med at få det sidste korrektur godkendt af bestyrelsen, og få   
  det trykt og sat op er hos UJ 

  4.5 Mastekran (UJ) 
  bestilt og monteres nov-dec 2017 
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  4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB) 
  LB vil beregne det potentielle indtægts grundlag. 
  beregning af klargøring af plads, stativer, løft med mere. 
  LO iværksætter "jordbundsundersøgelser" på vinterpladsen og kost for  
  opnåelse af den nødvendige bæreevne/ planering. 
   

  4.7 Fugle på broer (KS) 
  Roser knuses. og fjernes til foråret /april, når det er tørt igen. KS 
   

  4.11 Medlemsregister sammen med NS (RM, LA) 
  der bliver ikke et fælles medlemsregister. Der er pt 2 registre, som er  
  opdaterede. Punktet slettes herefter. 

  4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK) 
  LA tager kontakt til Poul SI, for at afklare forsikringsbehov og   
  eksisterende forsikringer. 

4.14 Havnens dag (LO) 
LO arbejder med at NS og NH arrangerer Åben havn / vild med vand. 

4.15 Driftsbygning på havnearealet (LO)  
Møde i teknisk forvaltning i nærmeste fremtid v LO 

4.16 Hjemmeside (opdatering/adm.)   
Udført, Slettes fremover 

4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA) 
RM har udkast til forslag klar, og forslagene er vendt med advokat Dam. 

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer 
Bestyrelsen arbejdede med ideer. Et bestyrelsesudvalg nedsættes på  

 næste møde. 

4.19 Uddybning af havnen (RM, UJ) 
RM arbejder med at få en skriftlig aftale i stand omkring oprensning af  

 havnen. 

4.20 Affaldsplan ((S/I), LB) 
LB har indsendt planen til myndigheden. 

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (UJ) 
Er i gang. Der mangler mere...  

   
5. Eventuelt.  5.1 Målsætning for 2017  
  iab 
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5.2 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 
LO foreslog opdatering af regler for brug af masteskur 

5.3 Arbejdsdag (UJ) 
IAB 

5.4 Ansøgning vedr. stikbro 
Iab 

NÆSTE bestyrelsesmøde 12/12-17 kl. 18:30


