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REFERAT for bestyrelsesmøde i Havneforeningen onsdag d. 30/05-2018 kl. 18.30. 
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler. 

Tilstede: 
LO, RKM, LA,KS, LB 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.    

Godkendt 
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM) 
  iab 

  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 
  positivt antal gæstesejlere ,dieselsalg ca 12-1400 liter på 1 måned 
  fra den 1.4 til den 31.5 
   77 auto camper 
   54 alm båd havneafgift 
   181 frihavn 
   dagskort slæbested 47 
   vil vurdere på ca. 15 årskort pt. x400kr. køres jo uden om beas automat - 
   239 poletter til bad.... 

2.3 S/I (LA) 
Større affaldscontainer anskaffet i samarbejde med si og rest sejlet 
samt guf og kugler. 
Lennart Olson er ansat som havnefoged, og Lennart har ansat Jørgen 
Frost som assistent. 
Åbningstider havnekontoret ,hvor havnefogeden er på havnen, mellem 
kl. 8-10 og 18:30-19:30. LA skriver det på hjemmesiden. Og LO skriver 
det på dørene. 
På hjemmesiden skal også skrives at havnefogeden kontaktes om 
pladser køb og leje, LA. 
Salg af diesel, fortrinsvis i åbningstiden eller efter aftale med 
havnefogeden.LA. 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
  sker meget forskelligt, 17 både mandags sejlads, familietur 9/6 løgstør,  
  10 tilmeldte. nibe cup 23/6, klubhus arbejdes der videre med,   
  sejlrenden, bladet er på vej. 

3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
  opkrævninger er på vej ud. 
  der mangler stadig betalinger af kontingenter fra 2017.  
  vi ser ud til at holde økonomien. 

  3.2 Salg af pladser. (LO) 
  3 henvendelser....  



Havneforeningen  !  

  3.3 Holder vi budget + budget 2018 (LA) 
   
   
4. Status på opgaver/projekter:   
  4.1 Flydebro (LO) SLETTES 

  4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO) 
  Net skal opsættes, pæle skal rammes først. LO har det som høj   
  prioritet. Reflekser og lys monteres. 

  4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
  de sidste tilrettelser gøres igen, LO tager det med firmaet. 
  LO får opsat skilt til molen, velkommen og tak for besøget. 

  4.5 Mastekran (LO) 
  det sidste omkring skabet til fjernbetjening mm. mangler, LO har   
  opgaven. 

  4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB) 
  bådkran på pause. Stativer og vogn,  
  diskussion om moms problematikker. 
  moms er et vigtigt punkt at få styr på.  
  Vinterpladsen, der skal styr på de både som står på land hele året. 
  navn og adresse på alle stativer på vinter pladsen pr 1/7-18 
   

  4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS) 
  LO har hørt at Poul iværksætter den sidste fjernelse af hyben roserne 
  skræmme ugler opsættes. LO 
  laser systemet fremskaffes og opsættes til start august KS 

  4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK) 
  iab 

4.14 Havnens dag/Sildefestival/Nibe Cup (LO) 
Iab 

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)  
Iab 

4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA) 
Ændringerne vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, dvs fuldt  

 vedtaget. RKM arbejder med en velkomst pose med div effekter og info.  

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

4.19 Uddybning af havnen (RM, LO) 
Aalborg kommune rykkes for afgørelse på ansøgning igen. RKM 

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO) 
Regler skrives i sejlrenden og på hjemmeside. LO 
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4.22 Masteskur regler (LO) 
Slettes, er udført. 

4.23 Dieselstander (SI) 
LA, SI har sagt nej til stander, tages af programmet pt. Punktet slettes. 

4.24 Ansøgning vedr. stikbroer  
Afslag sendt til ansøger. Vi arbejder med omlægning af pladserne. 

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 
Vinterpladsen, oprydning, osv LO igang. 

4.26 Arbejdsdag (LO) 
Gik rigtig godt, punktet slettes 

4.28 Mastevogne (LB) 
Justeringer omkring løftehøjde og balance, forespørges ved lp yacht  

 af LB 

   
5. Eventuelt.  Målsætning for 2018 
  iab 

Næste møde 14/8-18 

Referent KS


