Referat

Møde 2/20

Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 09:00 – 11:00

Mødested:

Nautilus, 1. sal

Til stede: Jesper W. Andersen JA, Jens Ive JI, Klaus Gude KG, Jakob Kjærsgaard JK, Ida B.
Bogason IB, Anne Christiansen AC, John Ostrowski JO, Tom Olsen TO & Referent Pernille
Nordberg PN
Afbud: Erik Henriksen EH

1.

Meddelelser fra formanden
JI startede mødet ud med at udtrykke sin tilfredshed over havnen. Driften blev rost samt den
nye legeplads og det generelle liv, der er kommet på havnen.
Coronakrisen og dens eventuelle konsekvenser for havnen blev belyst. Havnen er kommet
godt gennem krisen, som nærmere har haft en positiv effekt, da efterspørgslen på
bådpladser har været markant stigende. Nedlukning af Nautilus’ og deres mindre omsætning
har havnen dog kunne mærke.
Parkeringsvagterne har i forbindelse med det gode vejr haft travlt, da der har været mange
mennesker på stranden.
JI håber på, at badebroen på Sydstranden snart kommer ud, da der i kommunen er aftalt,
at den skal sættes ud 1. maj hvert år. Badebroen er efter mødet bekræftet at være kommet
på stranden d. 4. juni.
Orientering om havnens likviditet og hvilke muligheder der er for at afdrage på lån i
fremtiden. Der vendes tilbage til dette emne under punkt 3.

2.

Meddelelser fra havnekontor
TO orienterede om, at der i maj måned har været 5-års gennemgang af havnen i
forbindelse med havnebyggeriet. Overordnet set står havnen rigtig godt. Der er nogle
justeringer mht. bolte, der skal skiftes og strammes på broerne. I forbindelse med byggeriet
kom der mange sten (overskudsmateriale) på Sydstranden, som bliver fjernet jævnligt af
havnen. Der arbejdes på at lave en aftale om, at entreprenøren også står for at fjerne sten,
såfremt de fortsat kommer op på stranden.
5-års gennemgangs rapporten er vedlagt til bestyrelsen.
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Det kører fint med restauranterne på havnen. Provianten skifter navn til ”Roots” og er med
betalingsmæssigt. Der er ligeledes godt gang i deres iskiosk.
JA tilføjede, at der på SU-møde ugen før igen var blevet rejst et ønske om et bredere udvalg i
Provianten. Populært sagt er det ”den hurtige pølse”, som efterspørges. TO vil (igen)
signalere dette ønske, men der var enighed om, at havnebestyrelsen og -administrationen
ikke har værktøjerne til at diktere et menukort.
Nautilus har haft lavere indtægt end sidste år de to sidste måneder, men regner med, at det
kan tjenes ind i løbet af året.
TO har været ekstra fokuseret på alle de røde skilte, der er i havnen, når bådejerne sejler.
Mange vender ikke skiltene, hvilket begrænser endags gæsterne i at finde en plads i havnen.
TO opfordrer IB til at tage det med til repræsentantskabet for bådpladslejerne, så denne
procedure kan optimeres.
Der har været et større affaldsproblem på det seneste. Da der ikke opstilles
affaldscontainere på stranden, bliver containerne på havnen meget pressede. Dette
resulterede også i en masse affald smidt på stranden, hvilket blev påvist på billeder på
mødet. Efter mødet blev havnen bekræftet i fra kommunen, at der kommer containere på
stranden med det samme.

3.

Økonomi
Havnen har en sund økonomi og er likvid.
Der ses en stigende venteliste, som også steg yderligere i forbindelse med coronakrisen.
Havnen administrerer så godt som muligt alle de pladser, der er ledige i kort tid ad gangen,
for at få plads til en masse gæster, der ikke har en hel sæsonplads, men som betaler de nye
måneds-takster.
Likviditeten blev drøftet med fokus på at afvikle den rentebærende gæld. JI orienterede om
de minus renter, vi betaler i banken samt muligheden for at investere i Nykredit obligationer
over 3 år.
Der blevet givet bemyndigelse til at investere i obligationer af bestyrelsen.
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4.

Eventuelt
JA fortalte om, at Havnedagen vil lave en folder om havnen og klubberne. Der blev i den
forbindelse også orienteret om klubberne, som alle har kunnet mærke coronakrisen. JI
pointerede, at netop nu vil der være behov for en ekstra indsats i forhold til de unge, der for
fleres vedkommende nok vil holde deres sommerferie lokalt.
TO tog en efterspørgsel omkring havnens toiletter til drøftelse. Der er efterspørgsel på flere
toiletter til strandgæster, hvor der i den forbindelse er blevet spurgt om, hvorvidt havnens
toiletter kan åbnes på gode solskinsdage. Bestyrelsen udtrykte, at havnens toiletter er
forbeholdt sejlerne. Det blev forslået, at kommunen evt. kunne opstille toiletvogne på
strandene.
JI orienterede om at der ikke bliver afholdt Sankt Hans Bål i år.
IB åbnede op for en samtale omkring mulighed for, at Food trucks kunne komme ind på
havnen på gode sommerdage for at give bredere udvalg af mad. Bestyrelsen mener, at der er
nok muligheder på havnen og i nær afstand, og at vi skal støtte vores egne restauranter.

5.

Fremtidige møder.
Onsdag d. 11. november 2020 kl. 17:30 – 19:30 med efterfølgende julemiddag.

Mødet hævet 10:30. Referent, PN.
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