
Havneudvalgsmøde  tirsdag d. 27 sept. 2016
Deltagere:  Peter K,  Poul B,  Bent N,  Knud G,  Per,  Jens Chr., Villy.

Mastekran
Arbejdet skrider planmæssigt frem, og forventes færdig ved månedens udgang.
Den gamle kran forsøges solgt for 5.000. kr. Mastekranen er klar til brug 
torsdag den 6. oktober 2016.

Vognly
De 4 hjørnestolper er støbt og rejst.
Per sørger for fremstilling af beslag til toppene.
Spær ankommer om 14 dage.
Remme vil blive etableret af Per og Bent. 
Pap m. zinkinddækning er bestilt (Bent) pris ca. 30-40.000. kr. (billigt).
Tagplader skal opmåles og lægges, så det bliver muligt af monterer flest mulige 
solceller. PK videregiver mål på solpaneler til Bent.
Vognlyet bliver på ca. 150 m2 (gu' ved om vi kan nå at holde rejsegilde til 
standerstrygning)

Tørreskab
Tørreskabet i omklædningen skal have skydedøre.
Samtidig  vil der på loftet blive etableret en ”varmeveksler”, således at 
fremløbstemperaturen bliver ca, 40 grader og tilbageløbstemperaturen
bliver 20 grader. Pris ca. 75.000 -kr.

Planter på vold
Poul og Knud foreslår frugttræer med ca. 3 m mellemrum , på siderne skal der 
plantes farvestrålende buske (f.eks. storkenæb ) således at det giver et flot look 
ved indkørselen til havnen.

Vinterbadning
Udvalget syntes, at man godt kunne starte etablering af badebro allerede nu.
Alfred Askov assisterer med beregninger til betonbro/plade ovenpå 
molestenene. 
Alfred Askov lavet en god tegning af projektet ( se denne ).
El og vand skal føres frem til stedet. Der skal etableres selvstændige vand- og 
elmålere for afregning af brugerne.
Ønske om en større sauna kan evt. løses ved hjælp af en transportabel sauna.
Det er vigtigt at pointere, at hele vinterbadeprojektet skal være udgiftsneutral
for klubben.



Pæle
Forsøget med at suge stålpæle ned var en succes – pælen blev suget og trykket 
ca. 3 m ned. Der er tilbud på pæleramning for 175.000. kr for de 17 pæle, men 
dette stilles imidlertid i bero. Udvalget ”fintænker” forslag til store pladser.

Evt.
Der er penge i at tillade overnatning for campere.
Der blev nævnt 3 pladsmuligheder:
Lagunen, standpladsen,og campingpladsen. Ophold på standpladsen og 
campingpladsen kan gennemføres straks, hvis der findes alternativ plads til 
opbevaring af joller og stativer

Havnereglementet skal  revideres, så det er tidssvarende. (Bent påtager sig 
opgaven)

Der skal opsættes Wi-fi, der kan dække hele havnen. Pris for dækning af del af 
havnen er på 43.000. kr. der skal regnes med en forøget udgift til fuld dækning.

ref. KG


