
Havneforeningen

REFERAT for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 19/3-2019 kl. 18.30.
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler.

Til stede: RM, LA, LB, KS, LO, 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Godkendt

2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)
IAB (Intet At Bemærke – IAB) 

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
      kommende periode
Gæstestatus fremlagt.

2.3 S/I (LA)
(LO) møde m BEAS , Nets anbefaler kontaktløs betaling.
BEAS anbefaler deres regnskabssystem, til medlems håndtering / 
regnskab m.m.. Køge er referencehavn. Kører via E-boks. 250 enh. 
6K/år. (Afventer behov)

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
IAB

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
14 medlemmer varslet inkasso. 

3.2 Salg af pladser. (LO)
Nye sejlere. Salg og leje af pladser, 5-6 nye.

3.3 Holder vi budget + budget 2019 (LA)
JA, og budget 2019 klar.

4. Status på opgaver/projekter:  

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
Rykket kommunen for svar, ansøgning om fornyet tilladelse til netforsøg
fremsendt. Mulighed for at financiering kan komme med i en samlet 
havnepakke i budget 2021. 

4.4 Skilte på havnen, markedsføring (RKM, LB)
Det store reklameskilt ude ved vejen er blæst i stykker.
Nyt skilt ved slæbestedet opsat.
Nyt skilt til mastekranen på vej

4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB)
Moms problematik omkring investeringer vedr stativløsningen, er vendt 
med moms ekspert af LA, økonomisk struktur på havnen vendt. 
Økonomisk status pt er også et emne,  LB skriver et oplæg til GF, som 
LA / RM fremlægger på GF , da LB ikke kan deltage. 
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4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
Gartner er bestilt til at klippe roserne ved p plads, og bestilt til at fjerne 
rosa rogusa hyben roser på vinterpladsen. 2 gange i 2019.

4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK)
IAB Der planlægges at arbejde med det i efteråret / vinteren.

4.14 Havnens dag/Sildefestival/Nibe Cup (LO)
Jollehavnen har ændret datoen til 1/6-19. Havnen melder fra.

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)
Projektet er afsluttet. De ønskede dybder er opnået. Indberetningen til 
Miljømyndighederne er foretaget.

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)
Enkelte vinterstativer er meget dårlige. LO har mulighed for at bede om
at se gyldig ansvarsforsikring på bådene, blandt andet dem som ser ud 
til at kunne vælte.

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO)
IAB 

4.26  Arbejdsdag (LO)
Planlægning godt undervejs. 

4.28 Mastevogne (KS, LB)
De tidligere vogne , som gik i stykker er krediteret. Ny vogn testes i 
kommende sæson. 

4.29 Nyt diesel produkt GTL (LO)
Tanken bør rengøres for slam og vand, er aldrig renset. LA clearer med 
SI og  LO arrangerer. 

5. Eventuelt. GF LO Bestiller smørrebrød til generalforsamlingen samt Vand og Øl, 

NÆSTE MØDE 23/4-19 kl. 18:30

Referent KS


