Øster Hurup Havn
Havnen 46, 9560 Hadsund
Mobil. 51 29 19 01 E-mail: huruphavn@mail.dk

REFERAT BESTYRELSESMØDE.
Torsdag den 10. juni 2021

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
2. Kommende generalforsamling den 12.06.2021
3. Orientering fra møde med MFK. Bygninger m.m.
4. Status med arbejdet på havneområderne, er vi klar til endnu en Corona sæson 2021?
5. Nyt fra Havnefogeden
6. Gennemgang af opgaveliste
7. Lidt tal fra kasseren.
8. Bordet rundt E.v.t.

Fraværende Dion og Egon

Ad. 1.
Punktet udsættes til næste møde.
Ad. 2.
Alt er på plads. Der er pt. 40 tilmeldte.
Husk stemmetællere.
Kontrol af de fremmødte.
Der er fremkommet et forslag fra Per (bådklubben). Der anmodes om at formanden fra bådklubben
fremover kan deltage i havnens bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Forslaget kan ikke efterkommes da det er fremkommet for sent. Desuden er det MFK der beslutter hvem
der kan sidde i bestyrelsen, bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde i august.
Må alle medlemmer af havnen overvære bestyrelsesmøderne?
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde i august.

Ad. 3.
Murerne på fiskebutikken skal muligvis sandblæses og males. Tagrender mod nord skal udskiftes.
Tagrenderne på skurene mod syd skal efterses og repareres.
Vi maler toiletbygningen og MFK sætter nye vinduer i mod syd.
Garagen er så ringe at den skal nedrives.
Der er problemer vedr. slukningsudstyr og brugen af fritureolie med hensyn til forsikringen. Dette gælder
både fiskebutikken og grillen. Opfyldes kravene ikke vil den fremtidige selvrisiko blive 100.000 kr.
De nye skure er blevet forsikret for 639, 96 kr. årligt.
Der er kommet en klage over antallet og placeringen af autocampere. Skal vi have skiltning om ophold ved
slæbestedet, MFK vender tilbage til efteråret. Opsætning af skilte om tidsbestemt parkering er en mulighed.
Den tidsbestemte parkering kan ikke bruges hvis man skal på en længere sejltur.
Hvad siger lokalplanen om vinterpladsen? . Afskrift fra lokalplan nr. BL 03.01 Område C må anvendes til
etablering af parkeringsplads og bådopstillingsplads. Der må på området ikke opføres faste overdækning af
både e.l.
Mariager havn har fået miljøanlæg. MFK vil betale et anlæg i ØHH hvis vi selv står det praktiske.
Der skal holdes et møde med MFK og formanden for bådklubben om byggetilladelse til et nyt klubhus. Indtil
videre er der givet byggetilladelse.
Udover aftale om byggetilladelse skal der laves aftaler om tilslutninger, lejekontrakt m.m.

Ad. 4.
De nye redningsstiger er monteret.
Der er kommet redningsveste til fri afbenyttelse. Tre forskellige børnestørrelse.
De sorte skure skal males. Dorte.
På nordsiden af de nye skure skal der monteres bænke når skurene er blevet malet.
Fiskene ved legepladsen er blevet malet. Og der er kommet krabber på væggen ved havnekontoret.
Der skal laves en indvielse sammen med malerne.
Toiletbygningen og havnekontoret maler vi selv.
Betalingsterminal ved dieseltanken kommer i næste uge.
Fælleshuset vil indtil videre være åben mellem 7 og 19.

Ad. 5.
”Jesus” er sejlet.

Michael er sejlet.
Uddybning er færdig.
Der er kommet nye indsejlings bøjer som ikke stikker så dybt.
Hegnet ved legepladsen er færdig.
Terrassen ved kontoret er blevet renset.
Marineguiden udgiver en avis. Vil ligge til fri afbenyttelse på havnekontoret. Pris for at deltage max 4.000 kr.
OK
Med hensyn til vanddybden, kigger folk på siden -Sejl sikkert- og ringer til Brian.
I år til dato:
513 autocampere.
141 + 43 både.
Brian prøver at kigge på gearet på ismaskinen.
Edvard opsætter varmt vands hane ved den udvendige vask på toiletbygningen.

Ad. 6.
OK. Se bilag

Ad. 7.
Se bilag.
265.000 kr. pr. 30 april 21.
Foran med 123.000 kr. i forhold til sidste år.
Vi har ca. 408.000 kr. på lommen.
En del af beløbet vil blive mærket til nyt tag på fælleshuset og værft bygningen. Der indhentes tilbud på
udskiftning af tag, til tagpap

Ad. 8.
John tager til møde om ”Åben havn” 2022 i Aalborg. Arrangementet er for alle Østkyst havne fra Skagen til
Øster Hurup.
Der vil blive et fællesmøde den 22 september i Aså.
Tages op på næste møde.
En henvendelse. Grillerne er meget beskidte.
Skilt skal opsættes. Gør rent efter dig.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse:

Niels Rasmussen

B
o
V
e
r
n
e
r
s
e
n

Kent Dion

Lars Fibæk

