Referat af bestyrelsesmøde i S/I Nibe Lystbådehavn
Onsdag 14.12.2016
Deltagere: Poul, Jørgen, Merete, Ruddi og Lars A
Afbud fra: Lars Bakkegaard, Hans Thorup, Martin Hamborg og Hasse Mortensen.

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde (LA).
I referatet fra sidste møde fremgik, at gæstesejlerprisen er uændret. Det er en fejl, da det blev
besluttet, at gæstesejlerprisen stiger til 120 kr. pr. nat ligesom autocampere.
2. Økonomi / Holder vi budget 2016? (PJ)
Økonomien er sund.
Merete undersøger mulighederne for, at vi kan få sygedagpenge fra kommunen i Ulriks
sygeperiode.
3. Økonomi / Gennemgå/godkende budget for 2017 (PJ)
Budgettet blev godkendt.
4. Forbedret internet på havnen, specielt i sejlklubbens klubhus
Udskydes til næste møde, da Hasse ikke deltog i mødet
5. Kan der slukkes for havnens internet om vinteren? (LA)
Ikke en god ide, bl.a. da sejlklubben kører undervisning om vinteren.
Det præciseres, at det er hensigten, at husejere kun skal bruge havnens internet som en
nødløsning.
6. Info om Ulriks medarbejdersamtale (PJ)
Medarbejdersamtalen afholdes i januar 2017. Til næste møde skal Ulrik lave en plan for projekter,
som havnefogeden skal tage sig af i 2017 – samt give bestyrelsen input til hvilke større
indkøb/investeringer, der bliver brug for de næste 10 år. Derefter ser SI-bestyrelsen på, om der skal
tilføjes projekter.
7. Guf og Kugler ønsker en overdækket terrasse (LA)
S/I besluttede, at der ikke skal være fast overdækning, da det vil tage en del af lyset og udsigten fra
de nærliggende huse hele året. Poul drøfter med Charlotte, om der kan findes alternative løsninger.
8. Guf og Kugler ønsker en fliseadgang og terrasse (LA)
S/I er positivt indstillet overfor at der etableres flisegang og terrasse, men det skal aftales med Guf
og Kugler over hvilken periode dette skal refunderes til S/I via huslejestigninger.

9. Guf og Kugler ønsker en jolle på land til børnene (LA)
Ønsket kan imødekommes, under forudsætning af at Guf og Kugler står som ejer af båden,
herunder forestår vedligeholdelse, eventuelle forsikringer og godkendelser.
10. Info om Aalborg kommunes tanker om fælles forening for lystbådehavn og jollehavn (LA)
Der blev orienteret om Aalborg kommunes tanker om, at de gerne ser en samlet Nibe Havn (inkl.
jollehavnen), som kommunen kan henvende sig til.
Aalborg kommune har efterspurgt dokumenter vedrørende ejerskab af havnen, samt lejeaftaler mv.
mv. Det prøver Poul og Merete at finde til næste møde.
11. Evt. emner og orientering fra havneforeningen (RM)
Havneforeningen har bestilt flydebro til slæbestedet. Levering i foråret 2017.
Ruddi er i dialog med Aalborg kommune om lokalplan/byggefelter i forbindelse med muligheder for
bygning af driftsbygning på vinterpladsen.
Havneforeningen laver moleforsøg mhp. at undgå ålegræs i havnen.
Vi arbejder på at sætte et velkomstskilt på ved indkørslen til havnen.
12. Evt. emner og orientering fra husejerforeningen (PJ)
Projekt nye tag er afsluttet. Til sommer 2017 males husenes sydlige facader.
Husejerforeningen har afsat et beløb til fremtidigt nyt tag på sejlklubbens klubhus.
Husejerforeningen vil til næste møde sætte beløb på.
13. Eventuelt
Møder i 2017: onsdag 10.05.2017, tirsdag 03.10.2017, onsdag 06.12.2017

Lars B. Andersen
Formand, og referent for én aften
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