
Bestyrelsesmøde i
Husejerforeningen i Nibe Lystbådehavn

Tirsdag den 29. juni  2021
Hos formanden kl. 18.30

Dagsorden:

Deltagere: Poul J., Jørgen, Hasse, Lene, Poul F. Karen Marie
                    Fravær med afbud: Ulrik

1. Opfølgning af referat fra BM den 4. maj 2021. 
    - Fremover skal der være en tovholder på opgaver.
2. Nyheder fra formanden
     2.1. Referat fra SI 
      - Hækkene langs vejen skal ikke klippes længere ned end de er p.t.
      - Tømningspladsen til bådene og campisterne skal forblive, hvor den er nu.
      - Kameraovervågning er etableret omkring havnekontoret og i mellemgangen for at undgå   
        hærværk.
      - SI har indkøbt en havetraktor med tilbehør, som kan anvendes til vedligeholdelse af 
        fællesarealerne.
      - Der kommer et nyt orienteringsskilt op på Ndr. Havnevej med placering, så der kommer bedre
        oversigtforhold, bl.a. til legepladsen.
      - Økonomien i SI ser rimelig ud.
3.  Nyt fra bestyrelsen
         3.1.  Stakitter. Ønske fra medlem.
                  Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem af Husejerforeningen:
                  - Stakittet mellem hus nr. 26 og 27 ud mod havnen er blevet fjernet.
                    Dette er ikke i overensstemmelse med vore vedtægter (regulativet), hvorfor vi i 
                    best. vil sende en opfordring til beboerne om en reetablering af stakittet. (JD-S)
                   Svar til medlem. (LÅ)
         3.2.  Beplantning på fællesarealer. Ønsker fra medlem. 
                  Sommerblomster i græsplænerne:
                  - Beplantning af blomster foran husene. Videre til GF.
                  - Vild beplantning på arealet ved flagstængerne.  Videre til SI.
                    Svar sendes til medlem. (LÅ)
                  Etablering af ny hæk:
                   - Opgaven sendes videre til SI.
                    Svar sendes til medlem. (LÅ)
         3.3.  Indkøb af fælles ukrudt-brænder. 
                  - Bestyrelsen vil endnu engang opfordre alle til at fjerne græs mellem fliserne.
                    Skal vi indkøbe en gasbrænder, skal det være GF der beslutter dette.
                  - Hasse og Poul J. vil indenfor de næste par uger ”gå en tur” med en gasbrænder



                     for at forsøge at afbrænde græsset mellem fliserne.
                  - Hvem skal sørge for fjernelse af ukrudt på stensætningen ved hus nr. 2 ??
                     Punktet tages op på næste BM
        3.4.  El-stander. 
                  - Kontakt til Aalborg kommune om private el-standere. (HM + LÅ)
                  - Punkt til GF.
         3.5.  Nyt fra web-master.
                  - Ikke noget nyt.
4.  Forsøgsordning med tovafspærring på grusarealer mod havnen. 
     - Jørgen og Poul J. opstiller pæle med aftageligt tov ved de gruarealer, der er smallest
       for at regulere den stadig stigende færdsel.  
5.  Affaldshåndtering.
    - Vi arbejder videre med affaldsproblematikken og tager den videre til GF.
6.  Nye havneskure.
     -  Der er lige nu 14 interesserede. Hasse sender sidste opfordring ud til medlemmerne via diverse
        formænd.  Indtil videre kører sagsbehandlingen efter planen.     
7.   Økonomi. 
       - Saldobalance fremlagt for bestyrelsen. Alt kører efter planen.
8.   Planlægning af GF 2021 
       - GF 26. september 2021. Lokaleleje og plan udsendes til bestyrelsen. (LÅ)   
9.   Støjværn med Aalborg/Løgstørvejen 
       - Vi vil kontakte Aalborg Kommune vedr. støjhæmmende beplantning mod Aalborgvejen.(LÅ)
          Best. Vil ligeledes kontakter kommunen vedr. evt. støjmåling af lavfrekvent støj.(LÅ)
10.  Kommende aktiviteter. 
        - BM 7. sept. Kl. 18.30
11.  Evt.
        - Langtidsparkering af båd på parkeringspladsen. Poul J. taler med vor havnefoged om flytning
          af båden over til vinterpladsen.
       
Lene Åbom
Referent


