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Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 28/08-2018 kl. 18.30. 
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler. 
Deltagere: RKM, LBA, KS, LB, LO, GJ 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Godkendt) 
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM) Intet nyt 

  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 
  gæstesejlere.   
  (1/4 til 28/8 begge år) 
  2017 salg ialt 1508 stk indtægt ca 158k 
  2018 salg i alt 2026 stk indtægt ca 198k 
   

2.3 S/I (LA) 
Fugleproblematikker 
Hyben = fugleføde bør fjernes. 
Husejerne og guf og kugler dialog og løsninger. 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
  sommerferie, velbesøgt familietur 20 Både til løgstør. 
  nibe cup, god dag 65 til spisning. 
  klubhus udvidelse arbejdet fortsætter 

3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
  opkrævinger udsendt til ejerne d.d.  
  rykkere for restancer udsendt for 2017 

  3.2 Salg af pladser. (LO) 
  5 jollepladser 
  6 pladser handlet. 6 pladser udlejet. 

  3.3 Holder vi budget + budget 2018 (LA) 
  ja vi holder budget ! 
   
   
4. Status på opgaver/projekter:   
   
  4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO) 
  RM talt med Aalborg kom, om moleomlægning. Rykker igen for løsning. 
  vi vil forsøge at få AAK til at tage ejerskab for projektet. 
  nettet tages op i oktober. 
   
  4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
  sidste hånd lagt på oversigtstegning, LO sætter tryk i gang. 
  handelsforeningen tilbyder fælles reklame imod deles om   
  omkostningerne. 
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  4.5 Mastekran (LO) 
  sidste afskærmning udført, kranen er betalt og punktet slettes. 

  4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB) 
  LB status  
  LBA taler med moms ekspert, om moms problematik mht til stativerne. 
  LB og LBA arbejder videre med økonomien. 

  4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS) 
  Laser fugleskræmmer opsat, virker effektiv imod stærene. 
  hybenroser på vinterpladsen. SI og entreprenør har beskåret men   
  kemisk bekæmpelse er fejlet. Dialogen om løsningen har pågået og  
  løsning. 
  KS spørger kommunen om slåning af rør fremover kan udføres om  
  efteråret, når svalerne er fløjet sydpå. 

  4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK) 
  LO kontakt alm brand med jens milters om forsikringer. 

4.14 Havnens dag/Sildefestival/Nibe Cup (LO) 
Intet nyt 

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)  
Intet nyt  

4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA) 
Intet nyt , RM kommer med udkast næste gang. 

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer (LO, KS) 
Intet nyt  

4.19 Uddybning af havnen (RM, LO) 
Aalborg Kommune miljø og energi har givet tilladelse til oprensning og 

udledning. Der er ikke indkommet indsigelser. Uddybning iværksættes til efteråret i 
perioden 15.okt - 1.dec.  

Optagning af både sker i oktober så havnen er ryddet således at   
 oprensningen af havnen kan ske. 

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO) 
Er i gang , Intet nyt 

4.22 Masteskur regler (LO) 
Slettes 

4.24 Ansøgning vedr. stikbroer  
Flyttes til 4.18 og slettes. 

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 
El på broerne, der kommer tilbud. 
Træ på broerne 
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4.26 Arbejdsdag (LO) 
   Der afholdes arbejdsdag til foråret.  
   Dog forespørges der hjælp fra medlemmerne til udskiftning af enkelte   
   brædder på broerne 

4.28 Mastevogne (LB) 
  LP kan lave hvad vi vil have. 
  LB får ændret vognene. 

5. Eventuelt.  Målsætning for 2018 
  iab 
  KS foreslog at indføre mobilepay til fx havnefogedens diesel salg, dette  
  vandt ikke gehør. 

Referent KS


