
Havneforeningen
REFERAT for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 28/5-2019 kl. 18.30.
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler.
Mødedeltagere: RM, LA, KS, LO, -(Fraværende LB)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
 

2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)
Arbejdsdag afholdt med succes, 78 deltagere. Masser af gode opgaver 
udført.
2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
      kommende periode
2018 : 346  2019: 212 Dvs tilbage gang på 100 stk frihavn, og 30 
slæbested. Vejret har ikke været ligeså godt som sidste år. Mere 
normalt i år.

2.3 S/I (LA)
velkomstskiltet vendes en gang mere. HT er på sagen. Nyt diesel er 
taget godt imod (Shell GTL). Ny mole debateret. 
Regnskabsafslutning 2018 i gang.

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
Standerhejsning afholdt.
Tilrigger arrangement, 30 deltagere
Licitation afholdt på klubhus byggeri: 3 priser indkommet, Priserne var 
over budget. Der arbejdes på at tilrette projektet så budget og priser 
matcher. 

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
Nemid kører nu til budgetkonto... IAB
Opkrævningerne kommer ud snarest ( LA ) 

3.2 Salg af pladser. (LO)
Udlejet 2 små jollepladser. 

3.3 Holder vi budget + budget 2019 (LA)
Vi holder budget. 

4. Status på opgaver/projekter:  

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
Vi har fået tilladelse til at fortsætte forsøget med net til 2020. Nettet 
opsættes af LO & co. når vejret tillader det.
Lokalpolitikerne påtænkes inddraget, projektet fortsætter efter 
sommerferien 1/9.  LA & RM

4.4 Skilte på havnen, markedsføring (RM, LB)
Det store samlede skilt kigger HT på.
Punkt 4.4. fjernes. (af RM)
Midlertidige reklameskilte for havnens virksomheder, kan 
virksomhederne selv opsætte på eksisterende stander. LO og LA 
meddeler dette til virksomhederne. 
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4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB)
IAB , LA følger op mht til momsekspert og får drøftet 
momsproblematikkerne.

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
Roserne på vinterpladsen fjernes. KS
Rosene på p pladsen klippes. KS
AAK Natur og miljø kontaktes vedr at vente med at slå tagrør i søen til 
efter okt.  KS

4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK)
IAB

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)
Ros til LO for at tilpasse masteskuret.

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde)
        herunder etablering af stikbroer (LO, KS)
IAB Bestyrelsens tanker er nedfældet , KS & LO ser på fysiske forhold 
(efteråret) 

4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RM, LO)
IAB
4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)
LO udsender krav om dokumentation for forsikring til relevante både 
som opbevares på pladsen.  OPFORDRING fra LO: husk at sætte navn
på stativer mm. 

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO)
LO opsætter listen med fremtidige vedligeholdsopgaver i et regneark, 
og indsætter årstal i kolonner således at der fremkommer et overblik 
over de kommende udgifter i de næste 6-10 år.
LO & RM mødes med Christian Birk vedr. vedligeholdsplan, samt 
ansvarsfordeling.

4.26 Arbejdsdag (LO)
Arbejdsdag afholdt med succes, 78 deltagere. Masser af gode opgaver 
udført, malearbejdet kunne desværre ikke udføres pga af regnvejr. 
Malerarbejdet udføres af LO.
Bestyrelsen og havnefogeden LO er meget tilfredse og siger mange tak.
Broerne er nu behandlede imod agler, 95% er færdige og resten 
udføres når vejret tillader.

5. Eventuelt.

NÆSTE MØDE ER muligvis i 25. Juni hvis behov, ellers ordinært møde 
i 27 August .

Referant KS


