Referat bestyrelsesmøde 28/10 2019
Til stede: Martin Østergaard, Torben Kordif, Ib Andersen, Niklas Jensen
Afbud: Christian Dolmer
Dagsorden:
1) Problemstilling vedr. forsinket garantistillelse fra Svendborg Kommune
2) Plan for flytning af både i forbindelse med arbejder ved broer.
3) Plan for nedbrydning af bro og brodæk på bro 1.
Ad 1:
Svendborg Kommune skal behandle anmodning om garantistillelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Torben har forberedt de nødvendige dokumenter og fremsendt til kommunen dags dato.
Garantistillelsen ventes at være på plads ultimo november. Arbejderne igangsættes planmæssigt, og bliver
det nødvendigt må der lægges ud fra egen kassebeholdning.
Torben orienterer når der foreligger en tilkendegivelse fra Svendborg Kommune.
Ad 2:
Torben og Niklas kontakter de sidste 10 både på bro 1 og de sidste 5 på bro 2 med henblik på de flyttes.
Ad 3:
Der er arbejdsdag den 16 og 30 november med nedbrydning af brodæk, strøm og sanitet på bro 1.
Arbejdsudvalget v. Martin Tømrer finder et passende arbejdssjak.

Nedenstående sendes 29/10 til medlemmer pr mail:
Kære Medlemmer af Ballen Havneforening.
16. november påbegyndes arbejdet med nedbrydning af brodæk på bro 1. Vand og strøm vil være afbrudt
16. november.
Alt tovværk, stiger og andet løsøre skal være fjernet fra pladserne. Ellers vil det blive kasseret.
Både skal være fjernet fra bro 2 senest 1. november (undtagen de, der ligger på Thovedet) og alle både på
bro 1 skal være væk 1. december.
Både på bro 3 vil på et tidspunkt herimellem blive kontaktet med henblik på at flytte både fra bro 3 til bro 2 på
kort varsel.
Har du behov for at få anvist en midlertidig plads eller hjælp til at flytte din båd bedes du kontakte Ib
Andersen på 30 26 06 60
Har du mulighed for at bidrage på en af arbejdsdagene bedes du kontakte Martin Tømrer på tlf. 21 93 73 73
og melde dig til. Martin vil sammensætte passende arbejdshold.
I forbindelse med arbejderne vil dele af havnens areal disponeres af entreprenør. Slæbestedet er derfor
lukket fra 1. november til 1. marts.

Vi håber på jeres forståelse for den begrænsede mulighed for færdsel på havnen denne vinter.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.
Torben sender ovenstående ud.

