
Havneforeningen

Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 12/2-2019 kl. 18.30.
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler.
Til stede: RKM, LA, LB, KS, LO, GJ.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Godkendt

2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)
IAB (Intet at bemærket) 

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
      kommende periode
4 nye pladser, 3 sejlbåde og 1 motorbåd. 

2.3 S/I (LA)
IAB

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
Medhjælper brunch afholdt, meget hyggeligt.
Nyt Klubhus fylder meget. 

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
Restancer d.d. 61.000 kr ca. ½ delen står til at gå til inkasso, resten er 
der dialog med om betaling.
Regnskab 2018 og budget 2019 gennemgået og revideret.
LA udsender revideret regnskab og budget, det godkendes, og sendes 
til revisor.

3.2 Salg af pladser. (LO)
Undervejs: 2 salg og 2 udlejninger. Og 1 mere på vej.

3.3 Holder vi budget + budget 2019 (LA)
Gennemgået og revideret. LA reviderer og udsender til bestyrelsens 
godkendelse.

4. Status på opgaver/projekter:  

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
Der søges om forlængelse af forsøg. Permanent moleomlægning 
arbejder RKM sammen med AAL kommune. Det skal projekteres.

4.4 Skilte på havnen, markedsføring (RKM, LB)
LO fremlagde forslag og ideer og dem tager LA med på SI møde.

4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB)
LB fremlægger projekt status på generalforsamlingen. 
LA sætter møde op med moms ekspert.

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
Havneforeningen varetager de praktiske opgaver i 2019 for SI
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IAB

4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK)
Status IAB

4.14 Havnens dag/Sildefestival/Nibe Cup (LO)
Den 25/5-19, dialog om fælles dag. LO i dialog med sejlklubben og 
Bryghuset m.fl.

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO) 
IAB

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

4.19 Uddybning af havnen (RM, LO)
Arbejdet afsluttet, der arbejdes med afrundingen (KS/ LO/ RKM).

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)
Der er sket fremskridt, men stadig 4-5 stykker som LO er i dialog med.

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO)
Møde afholdt i DEC med udlejer Aalborg kommune, således at de er 
informeret om vores arbejdsopgaver, samt opgaver som Aalborg 
kommune er ansvarlig for. 

4.26 Arbejdsdag (LO)
LO oplæg, 500m træ til broer bestilles.
LO kontakter AALK om mole der skrider.

4.28 Mastevogne (KS, LB)
IAB

4.29 Nyt Diesel produkt GTL
Mulighed for at indføre dieselprodukt baseret på naturgas, samme pris 
som marinediesel. Mindre sod, 1% biodiesel skulle ikke give pest. Gode
erfaringer i mange havne.

5. Eventuelt. GF,  26/3 -19         sejlrenden IAB
LO bestiller brød til generalforsamlingen.

NÆSTE MØDE : 19/3-19 kl. 18:30

REFERENT KS


