
Referat fra havneudvalgsmøde tirsdag den 17. maj 2016 kl. 16 – 18 hos Gråsælerne.

Deltagere: Peter K , Jens Chr , Bent N , Poul B , Knud G  (ref.)
Afbud: Per.

1. Orientering om køb af frontlæsser med kurv  (Per).

JC orienterede om køb af frontlæsser. Pris 129000,- kr.
Frontlæsseren har en løftehøjde på 13 m. og er med kurv og fjernbetjening.
Vi mangler en skovl og pallegafler hertil, så dette er vi på jagt efter. (Per)

2. Status på gennemgang udlejningskøjerum. Vedligeholdelse m.v.

Aftalen med ”Rengøringsmanden” er opsagt.
Poul, Per og Bent har besigtiget husene og fundet tilstanden fornuftig, dog ville 
nogle andre farver på fodpaneler, gerigter og døre pynte.
Der er lavet en tilstandsrapport med udbedring og forslag til forbedringer. 

3. Forslag om etablering af ”genbrugsrum” (gul og gratis), hvor materialer, der ikke længere er
    anvendelige for et klubmedlem, vederlagsfrit kan afhentes af et andet medlem. (gemmetid max 3 
    mdr.)

Forslaget blev drøftet. JC kan ikke finde plads til en sådan aktivitet. Det kan 
ikke indrettes i bådgaragen, idet denne så skal stå åben i mange timer hver dag. 
Ikke acceptabelt.

4. Stillingtagen til Havkajaksejlernes projektforslag. (Arealanvendelse) Besigtigelse af eks. bro, der
    trænger til renovering. 

Flot og dyrt forslag. Aktuelt et nej fra havneudvalget. Havnen har i øjeblikket 
store driftudgifter, og et så stort projekt magter vi økonomisk ikke.
Finansiering skal komme udefra. Kajakudvalget opfordres til selv at søge om 
midler til projektet. 
Pladsmæssigt ses der ingen hindring for projektets gennemførelse. Men kajak-
roerne bliver en klub i klubben og det finder udvalget ikke hensigtsmæssigt. 
Broen er i sølle tilstand, og skal repareres. Assistance og materialer bevilges. 
Kajakroerne skal selv deltage i renoveringen. (hjælp til selvhjælp)

4.1 Forslag: Ændring af sauna i den gule bygning til tørrerum for jollesejlere.

Udvalget vil ikke nedlægge saunaen.
I stedet kan der laves en bøjlestang i hvert omklædningsrum.
Det ville være rart hvis de unge sejlere selv kan ryddede op i omklædningen.



4.2 Forslag: Flytning af vejrstation fra dommertårn til mast.

Det blev besluttet at etablere en trådløs vejrstation ude på molen. JC tager 
action.

5. Status op sidste møde om energi og forbrugsmåling. Prøveopstilling af 1 måler i pumpebrønd!

Energi og forbrugsmåling. Der forelå ikke aktuelt noget forslag fra Rune.
Der arbejdes med sagen.  Vort olieforbrug er på ca. 170000,-kr/år. Vi skal have 
hjælp til at undersøge, hvordan det hænger økonomisk sammen med elpaneler 
forsynet fra varmepumpe eller pillefyr.
Der etableres som pilotforsøg en trådløs energimåler i pumpebrønd.

6. Opdeling af vinterpladsen i afdelinger. ( Plads for stativer, både til salg, parkering af biler,
    parkering af trailere, plads for campere). 

JC fremlagde plan for opdeling af vinterpladsen. Forslaget drøftedes og blev 
med små ændringer vedtaget. Området A2 holdes fri.
Camperområde (skiltes). Der søges etableret et WC tømmested for campere på 
pladsen.

Vaskeplads  ( til både ) m. afskærmning drøftedes. Skal først etableres, når der 
købes en ny fast kran til søsætning af bådene.

7. Parkering på øen – begrænsning til max 6 timer – yderligere skiltning herom.

Yderligere regler vedr. parkering på øen finder udvalget ikke er nødvendigt, da 
det kun er et par dage om året, hvor der er parkeringsproblemer.

8. Cykelstativer på øen. Prøveopstilling af cykelstativer 1 ved Tordenskjold og 1 ved fiskerne.

Cykelstativer på øen er ikke nødvendig. Det har der være t tidligere, men de 
blev pillet ned for ca. 2 år siden.

7. Status på ansøgninger om etablering af vold og nyt vognly.

Der er p.t. en ventetid på 6 uger før kommunens sagsbehandling påbegyndes.
Ved etablering af kommende vognly, skal en af tagfladerne vende mod syd (185
gr.) af hensyn til evt. senere placering af evt. solceller.

8. Plan for renovering af 2 broer i september 2016 ( Heraf 1 bro med ”vintervand”)

En bro renoveres i efteråret (november). Denne bro forsynes med ”vintervand”.
Broen ved servicekajen renoveres i 2017.



9. Status på legepladsetablering.

Dette projekt er midlertid standset.
Vist p.g.a. ”for mange kokkes indblanding”.

10. Status på ansættelse af havneassistent.
PK orienterede om sidste nyt vedr. ansættelse af havneassistent .

11. Salonsalon, info om møder med bestyrelsen i Salonsalon.
PK orienterede udvalget om Salonsalon´s problemer med at forny spiritusbevil-
lingen, idet politiet nu fordrer dokumentation for, at lokalerne er godkendt til 
restaurationsdrift. PK tager action.

12 Evt.

12.1 Havnen har ikke et handicap toilet. Dette er et krav, og det foreslåes, at 
bygge et sådant i vest for fiskerhytterne, - sammen med det gamle forslag om 
etablering af flere redskabshuse (Bent Normans gamle forslag, der blev 
godkendt af kommunen, men ikke udført). Pk søger friluftsrådet om støtte til 
etablering af handicaptoilet.

12.2 Havneudvalget tager til efterretning, at den gamle Derik kran er  blevet 
gratis at benytte. Havnens taktsblad bliver revideret/rettet.
Havneudvalget vender tilbage med regler for brug af Derik kran.

12.3 Udvalget drøftede PK´s forslag om ”medlemmernes dag”, der finder sted
den søndag den 5. juni fra 10 – 15.

Det skal være dagen, hvor medlemmerne giver et par timer til forskønnelse af 
havnearealerne (rydder op på vinterpladsen, samler papir og plastic på de skrå 
arealer, klargører grilhytterne til fælles grilning kl. 13 – 15  med bådnaboer og 
og sejlervenner. Måske kan der også findes 3 – 5 frivillige, der vil afse tid til 
lave krabbebroen. JC søger for, at de nødvendige materialer er tilstede.

KG


