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Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 17/04-2018 kl. 18.30. 
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler. 

Mødt: RKM,LA,KS,LO 
AFBUD:LB,FH,GJ 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM) 
  GF gik fint, bestyrelsen uændret konstitueret, dvs. Som i 2017. 
  RKM formand 
  LB næstformand 
  LA kasser 
  KS sekretær 
  LO menigt medlem 
  FH suppleant 
  GJ suppleant 

  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 
  Arbejdsdag, ny arbejdsplatform fremstilles, gamle både på land,  

2.3 S/I (LA) 
SI forventer snart at have ansat ny fast havnefoged. 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
  klubhusprojektet tager meget tid. 
   

3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
  rykkere for 2017 udsendt ... næste rykker vil blive pålagt rykkergebyr. 
  30 pladser mangler at betale pt. 
  næste årskontingent for 2018 udsendes jf plan i maj. Sammen med  
  vedtægtsændringer. 
  evt pbs løsning undersøges af LA 

  3.2 Salg af pladser. (LO) 
  solgt jolleplads nr 20 
   
  3.3 Holder vi budget + budget 2018 (LA) 
  Ja ikke de store udgifter. 
   
  3.4 Strømforbrug. (LO) 
  punktet slettes herefter 
   
   
4. Status på opgaver/projekter:   
  4.1 Flydebro (LO) 
  mangler kun fenderliste, arbejdsdag. 

  4.3 Moleforsøg (RM, LA, LO) 
  vi kan konstatere at forsøget virker. Forsøget kører videre i år. 
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  de årlige omkostninger til forsøget er ca. 30.000kr og forsøget bør   
  omdannes til en regulær omlægning af moler. 
  punktet omdøbes til Moleomlægning.  
   

  4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
  skilte færdiggøres. Og trykkes og lamineres. Og opsættes. 
  der overvejes flere oplysningsskilte på havnen. 
   
  PR i samarbejde med Nibe sejlklub 
  HF støtter NS med penge til pr. Udgifter 
   
   

  4.5 Mastekran (LO) 
  mastekranen opsat og installeret. Den virker fint. 
  der mangler lidt finish med afskærmning, og skab med lås. 

  4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB) 
  LB arbejder videre med oplægget fra GF / referat, info ønskes udsendt i 
  sejlrenden. Løsningen skal ikke koste flere penge årligt end den   
  nuværende løsning. 
   
  4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS) 
  der arbejdes med problemet på arbejdsdagen. 

  4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK) 
  arbejder videre 

4.14 Nibe cup / sankt hans aften (LO) 
I sejlklubs regi, spændende arrangement. Annonceres i nibe avis. 

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)  
Aalborg kommune vil arbejde for en driftsbygning og give en   

 dispensation til byggefeltet. (SI projekt)  

4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA) 
Afstemning på ekstraordinær generalforsamling den 21/4 kl.   

 13:30-14:00 

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer (LO, KS) 
Udskydes indtil havnefoged er på plads. 

4.19 Uddybning af havnen (RM, LO) 
RKM rykker kommunens sagsbehandler for svar på ansøgning om  

 pumpeuddybning. 

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. Og gamle både på land (LO) 
Til sommer registrerer LO hvilke gamle både som ligger tilbage på  

4.22 Masteskur regler (LO) 
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Regler oplyst på GF opsættes i masteskuret. 

4.23 Dieselstander (SI) 
Priser på marinediesel fastlægges af SI 
Pt er prisen 11,88 kr/l for hjemmehørende sejlere og 13,88 kr/l for   

 gæster. 

4.24 Ansøgning vedr. stikbroer  
IAB 

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 
IAB 

4.26 Arbejdsdag (LO) 
Plan udarbejdet. Ca. 44 tilmeldte.  

   
5. Eventuelt.  Målsætning for 2018 
   
  mastevogne. Praktiske erfaringer og ønsker. 
  de nye mastevogne kører meget godt, men funktionaliteten er meget  
  ringe. (KS tager den op med LB) evt om muligt som produktudvikling  
  sammen med LP yacht. 

Referent KS


