Nibe Lystbådehavn S/I

Bryggen 52 9240 Nibe

Forhandlingsprotokol af bestyrelsesmøde.

Tid:
Sted:

7. Oktober 2015 – kl. 18:30
Nibe Sejlklubs lokaler

Fra bestyrelsen var mødt:
Poul Jacobsen
Finn Rasmussen
Martin Hamborg
Hans Thorup
Ruddi Mortensen
Lars B. Andersen
Tom Lundager

(husejerforen.) PJ
(husejerforen.) FR
(husejerforen.) MH
(Aalborg Kommune) HT
(havneforen.) RM
(havneforen.) LBA formand
(havneforen.) TL referent.

Desuden var mødt:
Merete Jacobsen
Ulrik Jeppesen

(husejerforen.) MJ
(havnefoged) UJ

Afbud:
Hasse Mortensen

(husejerforen.) HM

1.

Bemærkninger til sidste forhandlingsprotokol.
 Godkendt

2.

Holder vi budget for 2015
 Budget for 2015 godkendt
 Det blev besluttet, at badepoletter skal koste 20,- i forbindelse med Nibe Festival.

3.
A.

Investeringer 2016
Valg af varmeanlæg.
 Projektansvarlig: PJ – UJ
 Rådgivning søges ved Aalborg Kommune vedr. anlæg og evt. tilskud.

B.

Valg af toilettømmestation.
 Projektansvarlig: PJ – UJ
 Der er endnu ikke taget stilling til endeligt fabrikat.
 Projektet skal gennemføres inden sæsonstart 2016.
 MJ undersøger, om der kan søges støtte til projektet, evt. gennem ”Spar Nord”.
 HT undersøger muligheder om samme ved Bo Laden, Aalborg Kommune.

C.

Etablering af cykelparkering ved ishuset.
 En husejer er ikke tilfreds med cykelparkering fra ishusets kunder.
 Det blev besluttet, at der etableres cykelparkering, i umiddelbar tilknytning til
ishuset.

D.

Renovering af baderum.
 Der er modtaget tilbud vedr. reparation af baderum.
 UJ har kontakt til alternativ leverandør, som kan udføre jobbet billigere.

4.

Hvad gør vi næste år, når havnefoged holder fri søndage i Juli.
 Det blev besluttet, at S/I betaler en afløser i de dage UJ holder fri. Det drejer sig om
ca. 5 søndage.

5.

Skal vi sanere ”skilteskoven”
 Fremadrettet skal skiltepolitikken på havnens område ensrettes.

6.

Salg af marinediesel.
 Et medlem har tidligere rettet henvendelse til bestyrelsen, da vedkommende følte der
var opkrævet for meget for marinediesel. Det blev besluttet, at der ikke vil blive ydet
kompensation for dette.
Denne beslutning blev taget af to grunde. For det første fordi det ikke fremgår
tydeligt af tidligere referater, hvad prisen skulle være. For det andet fordi alle
medlemmer i hele perioden har betalt samme pris, som det konkrete medlem, og hvis
det havde været tydeligt, at der var praktiseret i strid med tidligere
bestyrelsesbeslutninger om pris, så var det alligevel ikke praktisk muligt at finde
frem til, hvilke medlemmer, der har købt hvor meget diesel hvornår.
 Det blev besluttet at prisen på salg af marinediesel fremadrettet afregnes således:
Fastliggere:
Bruttoprisen på marinediesel + 1,Gæstesejlere:
Bruttoprisen på marinediesel + 3, Prisen på marinediesel justeres efter hver optankning.
Rabat og fortjeneste tilfalder S/I til renovering og vedligehold.

7.

Skal S/I arrangere sankthans bål 2016 og fremover.
 RM retter henvendelse til ”bryghuset”, og ”stejlepladsen” for evt. ølsalg til
arrangementet.
Det blev foreslået, at gæster selv kan medbringe mad.

8.

Er ”blå flag” arrangementet et S/I anliggende.
 Den til enhver tid siddende formand for S/I er ansvarlig for tale til arrangementet.

9.

Rengøring i sejlklubben.
 Sejlklubben ønsker økonomisk støtte til rengøring. Sejlklubbens lokaler bruges som
sejlerstue af gæstesejlere, og til afholdelse af møder i havneforening og S/I regi.
 Det blev besluttet, at dele rengøringen 50/50 mellem sejlklubben og S/I.
 UJ holder øje med status for forbrugsmaterialer til toiletter, som betales af S/I.
 S/I indberetter løn til rengøring. Laury fra sejlklubben retter henvendelse til kasseren
fra S/I.

10.

Skal der opstilles mini skraldespande på havnen.
 RM fremlagde billeder af flere muligheder for dette. Der tages beslutning ved næste
bestyrelsesmøde i S/I.

11.

Hjemmesiden.
 Det blev besluttet, at S/I vil arbejde for en sammenlægning af havnens nuværende
hjemmesider (NS, HF) samt undersøge muligheden for tilkobling af
husejerforeningen. PJ er valgt som repræsentant fra S/I og husejerf. PJ tager kontakt
til tidligere nedsat udvalg bestående af repræsentanterne fra HF (Finn N Jensen), NS
(John Sohn) samt WEB ansvarlig fra NS (Niels Jacobsen), der i fællesskab vil
udarbejde en specifikation i samarbejde med en ekstern leverandør, samt indhente
tilbud.

12.

Evt. emner fra havneforening.
 Referat fra bestyrelsesmøder er tilgængelig på hjemmesiden.

13.

Evt. emner fra husejerforening.
 Det undersøges om ristene fungerer tilfredsstillende på P-pladsen i forhold til
sandfang. (PJ)

14.

Emner fra Aalborg Kommune.
HT fremlagde følgende:
 Reparation af træbro og mole ved gangbroen til jollehavnen bliver sikret.
 Kloakkerne i byen står for renovering, måske overfladevand fra regnskyl kan ledes i
havnebassin for, at få en bedre udskiftning af vandet i bassinet.
 Det har tidligere været undersøgt, om private havne kan søge tilskud som
kommunale havne. Dette syntes ikke muligt.

15.

Eventuelt.
 Ingen bemærkninger.

Kommende møde:
Onsdag 27 Januar 2016 kl. 18:30 i sejlklubbens lokaler.

Poul Jacobsen

Hans Thorup

Finn Rasmussen

Martin Hamborg

Lars B. Andersen

Ruddi Mortensen

Tom Lundager

