
Havneforeningen

REFERAT 

for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 23/4-2019 kl. 18.30.
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler.

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat Godkendt

 
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)

Generalforsamling gik fint. 
Bestyrelsen har konstitueret sig, således:
Formand RM
Næstformand LB
Sekretær KS
Kasser LA
Menigt medlem LO
Medlem SI bestyrelse: LB
Medlem SI bestyrelse: LA
Medlem SI bestyrelse: RM

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
      kommende periode
1/4-23/9 i alt 49 overnatninger, 30 autocampere
Gæster som bruger frihavnsordningen, skal have gyldige 
frihavnsmærker. 
Husk at købe frihavnsmærker til 30 kr ved havnefogeden.
Vindpose opsat. 

2.3 S/I (LA)
LA: Bogholder er gået bort, Ny aftale er lavet med revisior, som 
overtager regnskabet, og han gør regnskabet for 2018 færdigt, og 
begynder på 2019. Laver løn og bogføring samt moms. 

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
Projekt nyt klubhus, der kommer pristilbud ind på fredag den 26/4.
Der søges en runde fonde igen pga de indkomne priser.

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
Restancer status, pt 12 restancer, Bestyrelsens holding er at de ryger til
indkasso. Kontingent 2019 opkræves via PBS / NETS og LA udsender 
snarest mulig om muligt i næste uge. 

3.2 Salg af pladser. (LO)
Solgt 2 pladser siden sidst, 2 tilbage salg, i alt ca. + 4 pladser.

3.3 Holder vi budget + budget 2019 (LA)
Ja, ser fint ud 
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4. Status på opgaver/projekter:  

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
Der er rykket for tilladelsesfornyelse til nettet. 
Nibe havn moleomlægning,  er med i molepakke til 
budgetforhandlingerne 2021. RM arbejder med at få politisk 
opmærksomhed. 
RM rykker for sagsbehandling. 

4.4 Skilte på havnen, markedsføring (RKM, LB)
Skiltet som er blæst i stykker, tages op på SI møde. 
LO indhenter pris på nyt skilt opdelt i felter (firma felter) og sender det til
LA.

4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB)
Vi afventer momsproblematik afklaring.

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
IAB

4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK)
IAB

4.14 Havnens dag/Sildefestival/Nibe Cup (LO)
Ingen sildefestival, punkt 4.14 slettes fremover, jollehavnen afholder 
separat havnens dag. 

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO) 
IAB venter

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde)
        herunder etablering af stikbroer (LO, KS)
KS & LO indhenter data igen, når havnen er fyldt.  
Der udarbejdes en helhedsplan, som omfatter: Plan for hvilke typer 
både som skal ligge hvorhenne. Hvordan pladser kan handles 
fremover. Priser for tilbagekøb, eller nedgradering. Kontingent 
struktur fremover. Det planlægges at et forslag er klar til efteråret.
RM forfatter et udkast, til ændring af bestemmerne omkring handel med
pladser.

4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RM, LO)
PT. IAB, tages op til efteråret. (Klappetilladelse mm )

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)
Skraldespande opsat, og de bruges. Der er kommet bedre orden, og 
bedre udnyttelse af plads. Der er lavet mere strøm på camperpladsen.
Masteskuret, LO har lavet betonramper ved masteskuret.

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO)
LO udformer / reviderer investeringskatalog.
Redningsstiger.
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4.26 Arbejdsdag (LO)
LO har lavet plan.  Der er ca. 40 tilmeldte. Vi håber på mange flere 
tilmeldinger.

4.28 Mastevogne (KS, LB)
Den nye mastevogn er testet med succes. Brugerne er tilfredse.
Punktet slettes.

4.29 Nyt diesel produkt GTL (LO)
Tanken er renset, og nyt GTL produkt  er fyldt på. 
Punktet slettes .

5. Eventuelt. Sejlrenden
GTL Diesel produktet præsenteres i sejlrenden af LO
Ændring af bestemmelserne vedr. pladser info om problemstillingerne / 
KS. 
Opfordring om tilmelding af kontingentbetaling via PBS.

Næste møde: 21/5-19

Referent KS


