
Havneforeningen

Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 20/10-2020 kl. 18.30.
Mødet afholdt i Nibe Sejlklubs lokale.

Tilstede var: RKM, LA, KS, LO, MH

Intet at bemærke = IAB

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Referatet godkendt

2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)
annonceret GF desværre aflyst pga nye corona restriktioner fra 
regeringen. Ny GF dato planlægges Torsdag 19. November kl. 19.00. 

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
      kommende periode
LO der er ca. 20-25 flere både – det betyder at der skal nok bruges 1 
optage dag mere, og vinterpladser er et udfordrende puslespil. Der 
rykkes ved stativernes placering.
PT er 3 optagedage fuldt bookede. Fremover bør der planlægges 3 
både i timen ved optagning og isætning, fordi vognmanden reelt 
ekspederer 3 både i timen.
Gæstesejlere 2020: 2417 enheder indtil nu    
2019:  2098 enheder
Største indtægt nogenside 2020   :   268.500,-
2012 :    gæstesejlere 980 enheder

2.3 S/I (LA)
SI / andelsboligforeningen undersøger om der kan bygges flere røde 
skure på vinterpladsen.

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
IAB (der henvises til sejlklubbens facebook side.)

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
Kommer fra LA
3.2 Salg af pladser. (LO)
Mange solgt, Kommer fra LA
3.3 Holder vi budget (LA)
Kommer fra LA

4. Status på opgaver/projekter:  

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
IAB – RKM presser lidt på ved kommunen mht til at få moleomlægning i
budgettet 2021. 

4.6 Stativer og vogn (LB)
IAB
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4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
Informationstavler over max tillladte sejlhastigheder i fjorden, opsættes 
ved slæbested og midt for havnen, udspringer af RAMSAR (EU 
fuglefrednings område Nibe bredning). Stærerne har været et stort 
problem i år.

4.13 Status forsikringsoversigter (LB / LO)
IAB
fx legepladsen som er opført af SI på kommunens område, for 
kommunens penge – men hvem har tegnet forsikring ? LO undersøger 
om legepladsen er forsikret.
LO rykker Poul J for forsikringsoversigterne, og for 
ejendomsoversigtslisten. 
Hvordan står havnen dækket hvis der er : skader på broer, sommer og 
vinter, miljøskader ved miljøskuret, fald på broerne, evt brand i 
masteskur. (LO & LA) 

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO) 
LO:     Containeren har det ikke godt / rusten i bunden. Containeren 
bærer taget, kan udskiftes med nyere.

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

4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RM, LO)
Der ønskes flere prøver af havnesedimentet. Ny prøvetagningsplan 
sendt, ønsker til redigering af planen fremsendes af RKM.

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO)
IAB

4.30 Ramslag, rep. eller alternativ (LA, LO)
RKM skriver om ramslaget i beretningen til GF. LO: Der er styr på 
bobleanlæg og back-up / nødanlæg, der kan etableres nødbobler i løbet
af 3 timer.

4.33 Elforbrug på broerne, herunder overlast og fejlstrøm (RKM, LO)
LO / Just – tegner diagram, ser dåser igennem under broerne. LO 
rykker for løsning.

4.34 Luft til ”luftgardin” (østlige vinde)/frostsikring af netpæle (LO, RKM)
IAB

4.35 Overdækning på vinterplads, retningslinjer
IAB

4.36 Evt. nye redningsstiger (LO)
IAB

4.39 Overetbåke (LO)
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Nu ligger de på græsset ovre ved jollehavnen. Der mangler 
betonfundament.

4.41 Bestyrelsesportal 
Vi køber ikke en professionel løsning, men laver en cloud løsning selv.

4.42 Aftaledokument foreninger imellem og med myndigheder (RKM)
RKM har skrevet udkast til struktur og eksempel på den første aftale.
Det er en god ide, LO og LA skriver flere på... i RKM's dokument.

5. Eventuelt. GF ny dato Torsdag 19. November kl. 19.00 – Der gennemføres en 
coronasikker generalforsamling, uden mad og drikke, med håndsprit og 
stole med 1 meters afstand.
, Hjemmeside/FB ansvarlig, ny ansvarlig skal findes , bestyrelsen har 
forslag, RKM skriver til parterne.

NÆSTE MØDE: 24/11 2020, konstituering

REFERENT KS


