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Andersen, Lars Bennedsgaard

From: Andersen, Lars Bennedsgaard
Sent: 2. juli 2020 14:12
To: Poul Jacobsen; 'Allan Milton Kristensen; Bryggen 29 Hasse Mortensen; Hans Thorup; 

Lars Bakkegaard; Ruddi Kruse Mortensen; Nibe havn Havnefoged; Jørgen Dahl-
Sørensen

Subject: Referat fra SI møde 01.07.2020

Hermed referatet fra mødet i går: 
 
Tilstede, Jørgen Dahl-Sørensen, Poul Jacobsen, Allan Milton, Ruddi Mortensen, Lennart Olsson, Lars 
Andersen.  
Afbud fra Hans Thorup og Lars Bakkegaard. 
 
1) Generelt om fordeling af indtægter og udgifter på havnen – jeg er enig med Poul i, at vi skal have 

lavet nogle nedskrevne regler (Lars A/Poul) 
Poul og Lars laver i efteråret et oplæg til hvordan indtægter og udgifter fordeles på havnen, 
herunder i hvilken forening de forskellige opgaver ligger. Dette oplæg behandles på 
bestyrelsesmøde ultimo 2020, således at det kan danne grundlag for budgettet for 2021. 

 
2) Status på udlejning til Henning Wieben (Hasse/Lars B)  

Hasse har styr på alt vedr. udlejningen, så det er i de bedste hænder. 
 

3) Samarbejde med vores nabo, Guf & Kugler, herunder generel oprydning samt brug af toiletter 
Vi ser tiden an vedr. toiletter, og ser om det ikke løser sig, når corona-situationen er ovre. 
Hasse/Lars B tager en snak med G&K, om det kan være en ide, at de går en tur med en pose i 
nærområdet med mellemrum. Med brug af megen diplomati. 

 
4) Affaldsløsning/container i samarbejde med Guf & Kugler 

Hasse/Lars B kontakter Guf & Kugler for at løse problemet på den korte bane, ved at henstille til 
at papkasser presses sammen og isbokse stables, så containeren ikke fyldes med det samme. 
Alternativt må det overvejes, at havnen og G&K får hver sin affaldsløsning. Lennart og Hasse 
undersøger, hvad egen affaldsløsning for havnen koster, og sender rundt i bestyrelsen. 

 
5) BEAS betalingsautomat, skal vi overgå til MobilePay, App-løsning eller andre billige alternativer 

Fordele og ulemper ved BEAS, MobilePay og app-løsninger drøftet. Det blev også drøftet, om der 
skal laves en all-inclusive løsning (inkl. bad og strøm). Poletløsning til bad kan ikke anvendes, hvis 
vi går over til MobilePay. 
 
Ruddi kontakter BEAS, og meddeler at de er på vej ud, med mindre de kommer med en billigere 
løsning. 
Lars A har i dag talt med havnefogeden fra Løgstør, som oplyste at MobilePay-løsningen fungerer 
godt i Løgstør, hvor det er sat op til, at når de betaler, så sendes koden til bad/toilet automatisk. 
Enten beder han gæstesejlerne vise deres kvittering på mobilen, ellers er der muligheden for at se 
betalingerne på havnefogeden egen mobil, hvis man skilter godt med, at gæsterne skal angive 
bådnavn og plads nr. Udenlandske og ældre sejlere betaler kontant eller med dankort/Visa. Han 
talte varmt for at lave all-inclusive, som Løgstør har fået mange positive tilbagemeldinger på. Han 
nævnte også, at de altid får opkrævet ekstra ved at gå den daglige runde. 

 
6) Hvad skal standarden være vedr. ukrudtsbekæmpelse, fx ved p-plads ved husene 

Lennart sørger for klipning af hækken ved p-pladsen i ca. 30 cm i juli eller august. 
 
7) Rotteproblem? hvem gør hvad 

Det er kommunens opgave. Lennart ringer til kommunen, når der er rotter. 
 

8) Trafikken på havnen, evt. tiltag 
Allan samarbejder med Mads Ullitz (tlf. 40887779) fra Nibe Sejlklub om at kontakte kommunen 
med et løsningsforslag til fartdæmpning. Evt. med input fra Lennart. 
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9) Hegn på autocamperpladsen 

Tilbuddet fra Qvist er for dyrt. Poul overvejer alternative løsninger. 
 
10) Info fra havneforening. Der er lavet ny facebook side for Nibe Lystbådehavn. 
 
11) Info fra husejerforening 
 
Eventuelt: 

- Ruddi og Poul laver forslag til en el-løsning med evt. nye kabler til broerne. Efter 
sommerferien 

- Rengøring, Julia 
- Hans T – Poul hjælper Hans med flagprojektet. Ruddi hjælper Hans med velkomstskiltet. 

 
Vh Lars A 
referent for én aften 
 


