
Referat

Møde i havneudvalg   22 februar 2016

Deltagere: Peter K. , Jens Chr. G. , Poul B,  Bent N,  Per B. ,Knud G.

Broer
Arbejde på ”Stenbidderen” starter  7. marts kl. 10.00  (gråsæler)
Klubben har planker – ligger på campingpladsen.

Legeplads
Etablering af legeplads på samme sted som tidligere  -  udvalget
bakker enstemmigt op om foreslaget.
Vi vil søge om fondsmidler.

Vinterstativer
Der er foreløbig indkøbt 75 stativer.
Der skal udsendes nyt spørgeskema med hurtig tilbage melding 
via e.mail.
Det har vist sig, at der i flere tilfælde skal støtteben på stativerne.
2 støtteben er includeret i stativlejen. Yderligere ben skal lejes.
Disse vil fremover udlejes til pris : 100 kr. pr. ben. ( Jens Chr)

Kran
Jens Chr har lavet en plan for krankørsel i den kommende sæson, denne
vil blive sat på hjemmesiden. I forbindelse med flytning af stativer
samt stabling af disse, skal der indkøbes / lejes /leases grej til dette.
Per undersøger mulighederne.

Love vedr. havn
Der skal laves nogle småjusteringer vedr. havnens love – disse er ikke
tidssvarende. ( f.eks. står der ,at både ikke må stå med riggen på om 
vinteren).

Regler for brug af slæbested
Bdr. Bjerring har udarbejdet et regelsæt for brug af slæbestedet.
Dette blev godkendt af udvalget.



Reglerne vil blive opslået ved slæbestedet.

Dommertårn
Dommertårnet, der efterhånden er 32 år, trænger til en kærlig hånd.
Bent N vil gennemgå bygningen og lave en tilstandsrapport.
Der efterfyldes med stabilt grus i fliserne neden for trappen.

Mastekran
Kranen er efterhånden i en sølle forfatning.
Udvalget mener, at det er ved at være tid til at indkøbe en ny el-kran.
(høj prioritet)

Garage
I forbindelse med indkøb af kørende materiel vedr stativer, vil det være en 
god ide at have en garage til dette.
Udvalget talte om en løsning med nogle spær mellem 2 containere,
Bent N vil se på dette.

Energi
Der er efterhånden mange muligheder for alternativ energi.
Mulighederne for dette bør undersøges.
Per påtager sig dette.

Næste møde tirsdag d. 29 marts kl 16.

Ref. KG

Havneudvalget består af:

Bent Norman Andersen, tlf 52666933; mijokab@hotmail.com
Per Juul Bech, tlf. 27523744; post@perbech.dk
Poul Bjerring, tlf. 60220253; poulbjerring@mail.com
Knud Grejs P. tlf. 22774942: knud.grejs@hotmail.com
Jens Chr. Gotfredsen, tlf 22195421; havnekaptajn@kblsail.dk
Peter Klingsten, tlf 22590222; peter@klingsten.net
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