Bestyrelsesmøde, Ballen havneforening 21/1 2020
Til stede: Martin Østergaard, Christian Dolmer, Torben Kordif, Ib Andersen og Niklas Jensen

Dagsorden:
Status og arbejder med broer.
Planlægning af forårets aktiviteter (arb. dag, strøm og vand på broer, isætning, evt mastedag)
Badehus opstart (tages op næste møde)
Generalforsamling
procedure for opbevaring af grej og både vinter. (tages op næste møde)
Henvendelse vedr. digital løsning

Status på arbejder og betalinger med nye broer.

Arbejderne er ca 1 måned foran. Det er glædeligt, men sammenfaldende med at det har taget lang tid at få
udbetalt lån fra Kommunekredit er vi udfordret på at betale næstsidste rate. Det ventes løst inden for en
uges tid. Vi er i dialog med entreprenør om en løsning.

Planlægning af forårets aktiviteter.
Næste bestyrelsesmøde 4. feb. Suppleanter inviteres.
Niklas annoncerer på hjemmeside efter to frivillige til at arrangere isætning. De melder sig til Torben inden
1. marts. Der skal skrives nyhedsmail ud i midt feb. Niklas skriver udkast.

Arbejdsdag lørdag 2. maj:
Reparation af vej. Ib bestiller knust asfalt. Martin medbringer jordloppe.
Reparation af hegn. Martin medbringer materialer. (4 felter)
Maling af klubhus, syd.
Stativer pakkes væk.
Omlægning af sten på sti.

Dolmer har møde vedr. el på broer i uge 4. Giver status på næste møde.

Lørdag 7. marts trækkes vandrør og opsættes standere og skiftes wire på mastekran. Niklas, Dolmer og
Martin er frivillige.

Generalforsamling tirsdag 10. marts 2020 kl 19.00 Dolmer booker forsamlingshus med kaffe.

Niklas skriver indkaldelse inden 1. feb.

Dolmer tager en snak med firma vdr. digital løsning til havnepenge og slæbested. Præsenterer for
bestyrelse den 4. feb.

Vedr. henvendelse om mulighed for vinterbadning og sauna på havnen
Bestyrelsen har modtaget henvendelse om mulighed for at etablere vinterbadefaciliteter på havnen.
Bestyrelsen er indstillet på at se på en ansøgning om at opstille en sauna eller lign på havnen, men
bestyrelsen ønsker ikke at facilitere dette da der ikke vurderes at være sammenfald med havneejeres
interesser. Men vi er indstillet på at indbringe det for en generalforsamling når der foreligger noget
konkret.
Eventuelt:
Mastekran:
Der skal skiftes wire i mastekran. I 2020 bør det overvejes om vi skal skifte til elspil. Dolmer henter pris hos
Fyns kran. (25 m 8mm med kovs)

