Bryggen 52 9240 Nibe

N i b e L y s t b å d e h a v n S/I
Forhandlingsprotokol af bestyrelsesmøde.

Tid:
Sted:

27. Januar 2016 – kl. 18:30
Nattergalen 3, Nibe

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

(husejerforen.) PJ
(husejerforen.) HM
(husejerforen.) MH
(Aalborg Kommune) HT
(havneforen.) RM
(havneforen.) LA formand
(havneforen.) TL referent.

Desuden var mødt:
Merete Jacobsen

1.
2.
3.

(husejerforen.) MJ

Bemærkninger til sidste forhandlingsprotokol.
• Godkendt
Regnskab for 2015 PJ - MJ
• Regnskab for 2015 godkendt. Regnskab underskrevet af betyrelse.
Budget for 2016
• Kontingentet fastholdes på nuværende niveau.
Investeringer 2016
• Cykelstativer.
PJ retter henvendelse til UJ (havnefoged) vedr. etablering af cykelstativ ved ishus.
Det undersøges om cykelstativer kan monteres umiddelbart ved endegavlen af 1.
stang rækkehuse.
Stativerne forsøges monteret ca. 20 cm fra gavlen for, at undgå ”bump” ved
parkering.
•

Renovering af baderum
HT taler med UJ vedr. renovering af baderum. Det undersøges om der er tale om en
garantisag.

•

Tømmestation.
MJ og HT søger støtte evt. hos ”Spar Nord” til etablering af tømmestation og
varmepumpe.

•

Budget for 2016 godkendt.

•

Langsigtede investeringer.
Der er ikke store investeringer i den nærmeste fremtid.

4.
5.
•

Skal der opstilles mini skraldespande på havnen ?
LA foreslog opstilling af mini skraldespnade på havnen.
Der vurderes i løbet af 2016 om det er nødvendigt med mini skraldespande til
ispapir.

•

Hjemmesiden.
John Sohn (sejlklub) og Ulrik Larsen (husejer) har påtaget sig opgaven med, at
arbejde på en fælles hjemmeside.

•

Emner og orientering fra havneforening. RM
”Blå flag”
Aalborg Kommune har blandt andre fravalgt ”blå flag” 2016. Det blev besluttet, at
UJ undersøger et alternativ til dette, evt. ”hvidt flag”.

6.

7.

•

Sankt Hans
LA foreslog der etableres et udvalg bestående af 1 repræsentant fra hhv HF og SI.
Dette udvalg skal tage kontakt til ishus og stejlepladsen, med henblik på, at lave en
aftale om højtaleranlæg m.m. til afholdelse båltale. Udvalget er nedsat og består af
LA og MH.

•

Toiletter til Nibe Festival.
Det blev besluttet, at der ikke etableres ekstra toiletter i forbindelse med Nibe
Festival.

8.
•

Emner og orientering fra husejerforening PJ
Der er i øjeblikket igangværende forhandlinger om udskiftning af tagene på husene.

•

Emner og orientering fra Aalborg Kommune HT
Ombygningsprojektet i jollehavnen er afsluttet.

•

Der er udført en midlertidig reparation ved broen til jollehavnen.

•

Eventuelt.
Ingen emner.

9.

10.

Kommende møderække:
11.05.2016
05.10.2016
07.12.2016
Alle møder afholdes i sejlklubbens lokaler kl. 18:30

Poul Jacobsen

Hans Thorup

Hasse Mortensen

Lars B. Andersen

Tom Lundager

Martin Hamborg

Ruddi Mortensen

