Referat

Møde 2/19

Tirsdag den 21.05.2019 kl. 08:30 – 10:30

Mødested:

Havnekontoret

Tilstede: Axel Bredsdorff AB, John Ostrowski JO, Jens Ive JI, Jesper W. Andersen JA,
Klaus Gude KG samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Pernille Nordberg PN
Afbud: Jakob Kjærsgaard JK og Erik Henriksen EK

1.

Meddelelser fra formanden
Sag omkring skift i personale på havnekontoret er nu afsluttet. Der forbindes ekstra
kontorudgifter omkring personaleskiftet for en periode.

2.

Meddelelser fra havnekontoret
Positivitet overfor ny forpagter i provianten. Der vil ydermere ske en forbedring i området
omkring provianten.
Nordmolen er færdig.
Udsigtsplatformen er en succes. Der blev talt om, hvorvidt der skal monteres et
gelænder for sikkerhedens skyld. Der vil blive arbejdet på at finde den bedste løsning,
iht. Sikkerhed og tilgangen til platformen.
Der er blevet sat mastereoler op ved dykkerhus.
Den nye fitness plads er undervejs og forventes snarest igangsat.
Snart vil der blive lavet en udvidelse på D og F pier, som vil kunne give op til et par
ekstra bådpladser.
Ventelisten er i øjeblikket stigende. Ligeledes er bådpladssalget.
Havnen har været repræsenteret i et seminar om affaldssortering. Fokus var på, at
indgå i en mere grøn udvikling og bedre affaldssortering. Man forventer en løbetid på
omkring 1 år til implementering.
Den nye flåde på stranden er i øjeblikket i høring.
Flere bro pæle har været sprunget op, hvorfor der arbejdes på at forbedre situationen.

Referat

Nykredit har besøgt havnen, som er meget tilfredse efter udvidelsen.

På mødet præsenterede PN havnens administration- og kontraktsystem samt
kommende hjemmeside.

3.

Ændring af bestyrelsens sammensætning
Vedtægtsændringerne er godkendt af styrelsen. Der skal derfor besluttes
repræsentantskab til valg til havnebestyrelsen. Havnen henvender sig til bådejerne
omkring opstilling i repræsentantskabet. Det vil være en ekstern der træffer afgørelse
om hvem der vælges til repræsentantskabet. Vedkommende skal indtræde 1. januar
2020.
Det fremsendte udkast til valgregulativ blev godkendt med den ændring at overskriften
til paragraf 3 ændres fra VALGRET til STEMMEBERETTIGET .

4.

Økonomi
Havnens lån skal omlægges. Det nuværende lån er derfor opsagt, og der blev på mødet
præsenteret forslag på nye lån.
Der var enighed omkring et Cibor lån, da dette har den største fleksibilitet.

5.

Eventuelt
JA informerede om 100 årsdagen den 25. august. Det går fremad i planlægningen som
følger den fastlagte tidsplan.
Der blev også nævnt, at der er stor tilfredshed på havnen og der ses god energi i
klubberne.

6.

Fremtidige møder.
Mandag d. 11. november 2019 kl. 17:00 med efterfølgende julemiddag.

Mødet hævet 10:15. Referent, PN.

