Referat bestyrelsesmøde Dato: 14.10.2021
Øster Hurup Havn
1: Gennemgang af referat fra sidste møde. (Skal underskrives)
2: Brian har ordret.
3: Status og nye tiltag for efteråret 2021 og foråret 2022.
4. Organisationsplan 2022-2025
5. John har ordret vedrørende deltagelse i møder ved Asaa Havn og Havsu.
6. Kassereren fremlægger tal for de sidste måneder (Thorbjørn kommer)
7. Gennemgang af opgavelister.
8. Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 2022.
10. Forslag til julefrokost (Dato, sted PT 27.11.2021)
11. Bordet rundt, E.V.T.

Ingen afbud.
Ad. 1.
Præcisering af linjer i punkterne 2 og 4. Præcisering godkendt bordet rundt.
Referat underskrevet og præcisering underskrevet og vedhæftet.

Ad. 2.
Brian forklarer og begrundet sin beslutning om opsigelse.
Havnen vil senere indkalde til afskedsreception.

Ad. 3.
Der er lavet et udkast til lejeaftale med bådklubben vedr. nyt klubhus.
Årlig leje 3600 kr. John fik udkast til bådklubben.
Vi trænger til en kraftig oprydning i den røde hal.

Ad. 4.

Der er ansat en ny jurist der ser på en ny lejekontrakt. Når arbejdet er færdigt afholdes der et nyt
møde.
De foreslåede renoveringer, spunsvæg, udvidelse af bådebroer og renoveringer af stenkastninger
kan tidligst laves i 2023 da det kræver ”opsparing” da det samlede renoveringsbeløb er 1,35 mill.
kr.
Uddybning af havnebassinet. Arbejdets omfang og omkostninger skal vurderes først.
Havnen er ikke omfattet af de kommende affaldssorterings regler, da havnens affald er
industriaffald.
Ad. 5.
Det vil være en god ide om formanden deltager i det næste møde.
Der er forslag om at fjordhavnene og ØH i fællesskab lejer/bestiller ramslag når behovet opstår.
Vi betaler hvert år til vedligeholdelse af bøjerne i Mariager Fjord.
Fjordordningen fungerer ikke længere.
Ved mødet i Asaa startede planlægningen af den fælles Havnenes dag fra Skagen til Øster Hurup.
Det bliver en aktivitetsdag på havnene.
Næste møde er i Sæby den 25 november.
Mødet derefter skal foregå i ØH og Laila fra feriepartner deltager i planlægningen.
Vi har fået uddybet indløbet. Niels fik fat i en uddyber båd fra Høj Rederiet som lå i Mariager Fjord.
Mariagerfjord kommune blev adviseret om udsendelse af advarsel om ekstremt lavvande i
indsejlingen.
Pris for uddybning 60.000 kr.
Ad. 6.
Økonomien ser rigtig fin ud. På nuværende tidspunkt ligger vi 100.000 kr. over 2020.
Vi sætter gang i nyt tag på fælleshus, værkstedet og værftet.
Billigste tilbud er 376.000 kr. plus moms. Tømreren fra Als.
Vi bestiller fire nye arme til bagerste ophaler vogn. Pris 26.000 kr. plus moms.
Håndblæsere til toiletterne udsættes til foråret.
Tilbud om rengøring af toiletbygningen. Vi har modtaget en special timepris, som vi kan benytte
efter behov med 2-3 timer pr. gang.
Torbjørn vil gerne stå til rådighed fremover.

Ad. 7.
OK se bilag.

Der er mangel på udsugning i toiletbygningen.
Værftet og værkstedet skal gerne udlejes til en der kan gøre noget for havnen og derfor besluttes
det at Per kan leje bygningerne.
Lejekontrakten laves af Niels.

Ad. 8.
Dato for generalforsamlingen 2022 bliver den 5 marts.

Ad. 10.
Julefrokosten kommer til at foregå i Multihuset den 27 november. Det bliver i år uden
suppleanter. Niels udsender indbydelse.
Ad. 11.
Havnen har modtaget en ansøgning om en helårsplads som bolig.
Bestyrelsens svar bliver et nej.
Grillbutikken skal muligvis laves om til en Cafe.

Referent:

Lars Fibæk

Bestyrelse:

Per Silleborg
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