REFERAT BESTYRELSESMØDE.

Dato: Torsdag den, 16. april 2020
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Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
Generalforsamling 2020, foreløbig konstituering af bestyrelsen indtil generalforsamling.
Corona? Hvad betyder det for havnen.
Fiskeskure.
Orientering fra MFK
Musik på Havnen 22/05 og 23/05 -2020 AFLYST (30 års jubilæum lystbådehavn, aflyst)
Lidt tal fra kasserer John fremlægger
Nyt fra Havnefogeden.
Opgaveliste, Status med arbejdet på havnens områderne
Bordet rundt E.v.t

Afbud fra John, Ole og Torbjørn.
Ad. 1.
Referat underskrevet.
Ad. 2.
Bestyrelsen beholder den nuværende konstituering frem til den ordinære generalforsamling.
Vi satser på at generalforsamlingen kan afholdes til oktober.
Et forsigtigt forslag er den 3 oktober kl. 10.00 i fælleshuset.
Ad. 3.
Havnen må ikke modtage udenlandske gæstesejlere. Skal politianmeldes.
Dette skal foregå fra og med 1 april.
På grund af corona krisen skal toiletterne tilses flere gange dagligt, og rengøres dagligt. Rengørings frekvens
afstemmes i forhold til antal gæster. Der skal ligeledes ”sprittes” af på toiletterne.
Da der kan forsamles flere end 10 personer i fælleshuset vil det fremover blive aflåst.
Toiletterne i fælleshuset bliver ikke længere rengjort dagligt.
Ad. 4.
Byggetilladelsen til fiskeskurerne er sendt i nabohøring. Der skulle ikke være problemer i det.
Med hensyn til økonomien vil udvalget tage stilling til det den 22 april. Der kan blive tale om at MJK betaler eller at
vi optager et lån som byrådet tager til afstemning sidst i april. Heller ikke her skulle der blive problemer.
Ad. 5.
Mange sejlere har, grundet tilsanding, siddet fast i indsejlingen. Uddybningen starter på mandag og advarslen hos
søfartsstyrelsen vil blive ophævet.
Der bliver et møde med MFK efter den 10 maj om den fremtidige uddybning af havnen.

Ad. 6.
Der er aflysninger over hele linjen.
Måske kan vi holde en grillaften i september.
Ad. 7.
Punktet springes over.
Der vil ikke blive lavet nyt budget til den kommende generalforsamling.
Fremtidige investeringer indstilles grundet den usikre økonomiske situation.
Dog indkøbes en ekstra dieseltank til den nye og renere diesel.
Ad. 8.
Der kommer vand i hanerne, når der ikke længere er risiko for frost.
Der er kommet en ny flagstang op på auto-camper pladsen. Skal bruges i forbindelse med wi-fi.
Hvert år skal nød-stop efterprøves på mastekranen.Der bestilles lovpligtig eftersyn.
I forbindelse med ”sikker havn” er der målt op til nye gule stiger. De sidste bådshager med beslag er kommet. Incl.
14 nye redningskranse med ophæng.
Wi-fi virker efter hensigten.
Vi skal have ny overvågningsudstyr. Leverandøren har lovet at få alle 4 kamera til at køre.
Der skal sprøjtes mod ukrudt.
Der er en tagrende der er flækket. Ved de kommunal toiletter.
Åbningstider skal sættes op på havnekontoret med telefonnummer.
Smedeværkstedet er klar til udlejning.
Det skal helst lejes ud til en håndværker som måske kan lave lidt for havnen.
Ved leje af skur kommer det fremover til at koste 10.000 kr. i indskud.
Ad. 9.
OK. Se bilag.
Ad. 10.
Badebro. Den mest sandsynlige løsning vil være en spunsvæg med støbning.
Det kræver at vandhundene og havnen i fællesskab vil stå for ansvaret for badebroen og den daglige
vedligeholdelse.
Et forslag kunne være at havnen og vandhundene hver afsætter 3.000 – 5.000 kr. årligt til vedligeholdelse.
Bådklubben vil have et nyt klubhus placeret på en grund på havnens område.
Bådklubben betaler i forvejen ikke leje af den grund de bruger nu eller deres el forbrug.
Bådklubben vil ikke bruge Smedeværkstedet som klubhus.
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