Referat bestyrelsesmøde den 11/5 2020
Tilstede: Christian. Martin, Lennart, Jesper, Carsten, Rasmus, Torben

Punkter på dagsordenen:
Opdate på bom
Opdate på bad og toilet hus
Legepladsudvalg
Lidt forskønnelse af klubhus og terrasse?
Evaluering af arbejdsdag (hvad skal vi huske til næste år?)
Projekter i forlængelse af arbejdsdag – bla. Rød/grøn skilte, dæk på bro 3, andet.
Både på pladsen efter 1. maj
Skilte på havnen
Rettelser på hjemmesiden
Investeringsplan
Fiskeri i havnen
Autocampere

Opdate på bom
Bommen bliver sat op i næste uge. Der er allerede støbt fundamenter.
Mobilpay er lidt bagud på grund af travlhed, men det kommer.
Medlemmer kan komme gratis i.
Torben undersøger om bomanlægget kan forsikres.
Opdate på bad og toilet hus
Vi får lavet bygningstilladelses ansøgning af firmaet Bygkontrol fra Svendborg. De
sender et tilbud sidst i denne uge. Det bliver omkring 20.000 kr. Det er mere
omfangsrigt end vi umiddelbart troede, og ikke noget en ikke fagmand kan lave
indenfor rimelig tid. Siger vi ja til prisen bliver det lavet i næste uge. Den udgift vil
blive dækket af LAG midler.

Legepladsudvalg
Rasmus og hans kone Mette har meldt sig til udvalget. Mette er jurist, så hun kan
hurtigt få styr på alt omkring lovgivning. Vi vil gerne have to mere i udvalget. Der er
forskellige forslag. Christian går med i udvalget. Udvalget indhenter mindst to tilbud
fra legeplads firmaer og præsenterer dem for bestyrelsen.
Beliggenhed: Vi foreslår umiddelbart at legepladsen kommer til at ligge hvor der nu
er græs sydøst for klubhuset. De både der ligger der om vinteren finder vi andre
pladser til.
Lidt forskønnelse af klubhus og terrasse?
Terrassen og klubhuset kunne godt trænge til lidt forskønnelse/hygge. Mona vil
gerne stå for det. Vi bevilger kr. 5000 til blomsterkrukker og gardiner m.m.
Projekter i forlængelse af arbejdsdag –
Rød/grøn skilte, vi skal bruge 50. vi beder Lerche om tilbud. Dæk på bro 3 er
næsten færdigt. Der kommer et arbejdshold og laver resten. Fortøjningsringe
mangler også på vestbroen. Rasmus sørger for ringene.
Både på pladsen efter 1. maj
Vi sørger for at informere tydeligere til næste år. I nyhedsbreve, ved indkaldelsen til
generalforsamling og mail til lejere.
Skilte på havnen
Prisen på frihavnskiltene er rettet. Carsten har lavet udkast til informationsskilte til
den nye stander. Skiltene vedtages, Carsten arbejder videre med det.
Vi opsætter også skilte ved servicekaj.
Rettelser på hjemmesiden
Torben snakker med Niklas om at få adgang hjemmesiden, så vi kan opdatere den
på bestyrelsesmøderne.
Investeringsplan
Indenfor 5 år:
Legeplads modernisering
Bro 4, renovering
Kaj ved plads 35, spunsvæg.
Masteskur udvides og renoveres
Rækværk på vestbro med opholdspladser
Fliser ved masteplads
Bro ved østsiden af slæbested fornys/renoveres

Indenfor 10 år:
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Bro 3 renovering
Gangbro langs vestlige inderhavn renoveres.

Martin finder priser på de store arbejder.

Fiskeri i havnen
Det er forbudt at fiske tættere end 500 meter fra å udløbet. Vi fortsætter med at
påtale fiskeri i havnen.
Grill
Der skal være grill ved klubhuset. Vi overvejer om der skal være grill flere steder på
havnen.
Autocampere
Vi fortsætter som hidtil og skriver pris på infotavlen
Dvs. vi påtaler overfor autocampister at en overnatning koster 125 kr. og vi tillader
kun 1 overnatning.
Blomsterkasser til trafikregulering
Rasmus har lavet 3 blomsterkasser, han sætter dem ud på vejen og sætter planter i.
Kuverter til betaling af havnepenge
Rasmus har lavet et stort forarbejde. Vi får trykt kuverter med reklamer på og en slip
til afrivning, som hænges på båden.
Bestyrelsen får en prøvekuvert.
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