
Havneforeningen

Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen Tors d. 1/10-2018 kl. 18.30.
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler.

Fremmødte:
RM , LBA, LB, KS , LO

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 

2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)
IAB
2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
      kommende periode
Væsentlig stigning i overnatninger siden sidste år.
campere 438 stk
alm både 534 stk
frihavn 1087 stk
Aftale om overvintring i havnen udarbejdet af LO / Bestyrelsen.

2.3 S/I (LA)
Buske tages under punktet fugle og buske

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
flot afriggerfest 70 deltagere
Klubhusbyggeriet tager meget tid og kræfter

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
up to date med bogføring, løbende økonomi ser fornuftig ud.
Der er 53 medlemmer som mangler at betale kontingent for 2018, 
pga det store arbejde for kasseren med at rykke for betaling, har 
bestyrelsen har besluttet at indføre et rykkergebyr på 250 kr pr. 
rykker fremover. 

3.2 Salg af pladser. (LO)
IAB

3.3 Holder vi budget + budget 2018 (LA)
Budget holder fint.

4. Status på opgaver/projekter:  

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
Aalborg kommune er svære at få i tale, RM rykker igen.
Nettet tages op snarest af LO plus hjælpere.

4.4 Skilte på havnen, markedsføring (RKM, LB)
Tilbud modtaget på skilt, kører videre i SI
LO arbejder videre med skilte

4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB)
Vi skal have afklaring på moms. Umiddelbart bliver vi moms pligtige.



Havneforeningen
Vi skal have momsspecialister på opgaven. Bestyrelsen beslutter at LB 
sætter en momsspecialist til at klarlægge en løsning.
Bådejerne skal deltage fysisk med samling af stativerne første gang, og 
klargøring hvert år. 
LO laver en fysisk optælling af bådene på vinterpladsen.

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
Alle rosa rogusa (hybenroser) på vinterpladsen er knust.
Alle prydroser ved p pladserne er knust .
Prydroserne skyder fra roden igen . 
Havneforeningens oplæg er at prydroserne klippes ned 1 gang 
om året midt sommer. Dermed fjerner vi frugten som er den som 
fuglene spiser og klatter bådene til med. evt klippes roserne ned 2 
gange årligt.
De invasive og uønskede Hybenroser på vinterpladsen forslåes fjernet 
helt til foråret.

4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK)

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde)
        herunder etablering af stikbroer (LO, KS)
LO og KS har indsamlet data til ændringsforslag (FOTOs). 

4.19 Uddybning af havnen (RM, LO)
Entreprenøren som har givet tilbud på oprensningen har haft haveri på 

grejet, og kan ikke leve op til kontrakten. Der er givet et tillægs tilbud som væsentligt 
hæver prisen. Bestyrelsen arbejder derfor med en alternativ leverandør, og arbejder 
med kommunens frister for arbejdets udførsel.

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog”

4.26 Arbejdsdag (LO)

4.28 Mastevogne (KS, LB)
LB: Vognene indkøbt fra LP yacht i 2017, bryder sammen i svejsninger. 
Og havnen har mange ønsker til ændringer for at gøre vognene 
brugbare. LP yacht har meddelt at LP yacht tager vognene tilbage og 
tilbagebetaler fuldt ud  . 
KS har indhentet tilbud på 2 nye vogne i den rigtige bredde. 
Det besluttedes at KS bestiller de 1 nye vogne 

5. Eventuelt.
6. Målsætning for 2018

referant Kim Steen


