
Havneforeningen

Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 24/11-2020 kl. 18.30.

Mødet afholdes i Havnens lokale.
Deltagere: Ruddi K Mortensen (RKM) Lars Bakkegrd (LB) Lars B Andersen (LBA) Kim Steen (KS)
(Intet at bemærke IAKB)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)
Vi har måtte aflyse Generalforsamlingen endnu engang pga lokale 
restriktioner fra regeringen grundet COVID19

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
      kommende periode
2020 i tal på havnen:
736 autocampere
583 bådbilletter alm
1000 frihavnsbilletter
126 slædested
i alt 2445 enheder
Der er REKORD ! (alle tiders rekord) 
FLOT!!!

Der lukkes nu for el og vand på broerne for vinteren.

Datoer for søsætning 2021:
Lørdag 3/4
Lørdag 10/4
Lørdag 17/4
Lørdag 1/5
Lørdag 8/5
Pris for søsætning følger de samme priser som 18-19- og 20

2.3 S/I (LA)
Planer om at bygge flere røde skure, på vinterpladsen. Hvis det 
gennemføres, kommer der til at mangle pladser til både, dvs SI får en 
udgift til at etablere mere plads til både om vinteren længere ude på 
pladsen.

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
Klubhus byggeriet går i en fase hvor man skal beslutte om man vil 
genneføre byggeriet eller skinlægge det.

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
IAB

3.2 Salg af pladser. (LO)
Nye havnemedlemmer i alt 35 stk i 2020, 
26 nye pladser er solgt. 9 er udlejet, 11 havne pladser er købt tilbage. 
Netto tilgang 24 i havnen. 
Og dertil udlejet 8 jollepladser.
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Rabatten på køb af bådpladser bortfalder 31/12-20, LA kontakter lejerne
og gør opmærksom på at rabatten løber året ud. 

3.3 Holder vi budget (LA)
Og derved har vi en positiv afvigelse i regnskabet med ca. 150.000 og 
der er ikke forbrugt jf. budgetposter. Så regnskabet ser positivt ud.

4. Status på opgaver/projekter:  

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
Nettet er oppe. Med dykkerhjælp.
Nettet har været meget effektivt i år, der har intet ålegræs været i havnen
i denne sæson.

4.6 Stativer og vogn (LB)
LB fremlægger den gennemførte spørgeskema undersøgelse på GF

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

4.13 Status forsikringsoversigter (LO, LA)
LA har haft spurgt PJ (SI)  LA tager det med på SI møde, så vi får 
overblik over hvilke forsikringer vi har.

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO) 
IAB

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 er fremsendt prøvetagningsplan, til mijøstyrelsen i århus, som skal 
give klaptilladelser, og godkendes den, så skal der tages nye prøver.
Prøverne koster 35.000 kr. Prøveplanen er opdelt i områder, og der kan
gives tilladelser til områderne særskilt. Derefter skal der søges 
klaptilladelse, og det er en længere proces.

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO)
IAB

4.30 Ramslag, rep. eller alternativ (LA, LO)
LO skriver en plan for hvordan man løser en evt stor opgave med 
ramning af mange pæle. Og hvem man kan kontakte for at få udført 
opgaverne. 
Planen beskriver hvad man gør hvis der er nedbrud på bobleanlægget, i
tilfælde af is i havnen. Hvad man gør, hvem man kontakter, hvilket firma
med kontaktoplysninger som har en kompressor der kan lejes ind til at 
klare opgaven. Desuden en vedligeholds plan.Vedligeholdelsen skal 
(først og fremmest) indeholde hvorledes vi holder bobleanlægget 
funktionsdygtigt, så vi undgår at pælene skrues af isen, under alle 
forhold, så vi ikke ender i samme situation, som det var 
tilfældet et par år i nullerne. Desuden hvorledes vi får rammet mange 
pæle, i tilfælde af is-skrueninger. 
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4.33 Elforbrug på broerne, herunder overlast og fejlstrøm (RKM, LO)
Just og LO er i gang med at få tegnet systemet op.

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

LO og dykker sikrer at luftanlægget er funktionsdygtigt.
Her etableres en ny luftstreng, som går til den østlige mole og vores 
tidligere indkøbte "luftgardin". Muligvis også til frostsikring af pæle til 
net, hvis muligt. 

4.35 Overdækning på vinterplads, retningslinjer
IAB

4.36 Evt. nye redningsstiger (LO)
Christian, kommer med et svar på LO's ansøgning, den 1/12.

4.39 Overetbåke (LO)
Smeden kommer sidst i denne uge og det forventes at båkerne er oppe 
i 1'ste uge af december. Aalborg havn udfører opgaven. LO følger op.
Rendens side afmærkning er taget op på land.

4.40 Trafiksikring på grusplads (overført til SI)
Sejlklubben har ønsker om at ændre adgangen til havnen. LA og RKM 
fremfører havnens ønsker, og havnemedlemmernes interesser.

4.42 Aftaledokument foreninger imellem og med myndigheder (RKM)
LA kigger på det
IAB

4.43 Miljøskur (LO)
LO tager det op med forsikringsmanden.

4.44 Vinteropbevaring i bassin, havneregistrering/forsikring (LA, LO)
LO tager det op med forsikringsmanden. LA har skrevet til forsikring og 
pension, om Nibe lystbådehavn (Nibe inderhavn) er en A havn eller ?

5. Eventuelt. GF
Reglerne for forsamlinger er nu sådan at vi kan afholde 
generalforsamlingen. Derfor indkaldes igen snarest muligt, af hensyn til 
jul og nytår og smitterisiko, planlægges der med uge 1 
torsdag 7/1 kl. 19:00. 

LO nedskriver et årshjul, dvs. et dokument, hvor han måned for måned 
noterer, hvilke arbejdsopgaver som skal gøres i hvilken måned.

NÆSTE MØDE: Bliver i forlængelse af generalforsamlingen 7/1.

Referent KS


