
Mødereferat 26. november 2018 

Emne: 

Bestyrelsesmøde Rønde Fjernvarme 

Sted: 

Lokale Nord 

 Mødetid: 

Onsdag d. 14. november kl. 10.00 

Deltagere: 

Per Bech, Allan Rundberg og Torben Chr. Olsen 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt. 

  

2.  Havneudvidelse 

 

Vi arbejder på at lave en præsentation til generalforsamlingen, for at generalforsamlingen kan tage 

stilling til om vi må arbejde videre med ideen.   

Tanken er at forlænge 4 broer, på øen syd øst, under forudsætning af at det er selvfinansierende og 

at dybdeforhold og gennemsejlingsforhold tillader det. 

Dette kan give mulighed for 12 nye store pladser (5,0m), så vi kan få flere både i havnen. 

Der blev fremlagt prospekt på en forlængelse af samme type/materialer som der er benyttet i dag og 

PB foreslog at man lavede det om til flydebroer så de var fremtidssikrede. 

Der var enighed om at PB arbejder videre med priser op prospekt for en løsning med flydebroer og at 

vi forsøger at præsenterer begge løsninger på generalforsamlingen. 

 

3. Solceller 

 

Ansøgningen er gået igennem.  

PB har møde senere i eftermiddag med Jens Ebbe for at få lavet ændring på tilkoblingen. I dag går 

størstedelen af vores producerede strøm ud på nettet og bliver afregnet til 80 øre samtidigt med at vi 

køber det til ca. 2,- kr. PB forklare at hvis vi kobler det direkte over til vores varmepumper etc. vil vi 

kunne udnytte meget mere af strømmen selv og dermed booste økonomien. 

Det blev besluttet at få en estimeret pris på om koblingen og så ellers hurtigst muligt få det gjort. 

Tak til PB  

 

4. Lugtgener på de nye toiletter. 

 

Der har været lugtgener på de nye toiletter og der har været snak om kloakken er lavet rigtigt. Allan 

fortalte at pumpen havde været slukket til toiletterne og at det formodentligt var det der havde 
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forvoldt problemet. Ligeledes er der observeret unge mennesker på disse toiletter rygende hash og 

efterladende toiletterne meget beskidte. Hvis vi ser noget sådanne er det vigtigt at fortælle det til 

Allan. 

 

 

5. Handleplan for vedligeholdelse. 

 

Løs og fast snak om vedligeholdelsesstadet på vores havn og bygninger. 

Vi vil på sigt oprette en gruppe bestående af PB, Allan og Jens Cristian vedrørende dette.   

Denne gruppe starter med at tænke over dette så en egentligt prioriteret liste kan fremstilles. 

 

6. Næste møde. 

Aftalt til 4. Dec. 2018 kl. 16.30 Efterfølgende flyttet til umiddelbart efter regnskabsmøde. 

 

 

7. Eventuelt. 

 

Det bemærkes at dette er det 2. driftsudvalgsmøde og at TCO har valgt at skrue meget ned for 

intervallerne af disse møder. Økonomien er stram i år så vi er begrænset på hvor mange aktiviteter vi 

kan sætte i gang. Samtidigt er der masser af projekter, der er blevet sat i søen, men som stadigvæk 

ikke er ”sejlende”.   

Her tænkes på Saunaprojekt / Autocamper plads / Kontorudlejning etc. Disse ting skal op og køre før 

vi kaster os over nye ting. Ikke mindst fordi at disse ting giver overskud når de kommer rigtigt i gang 

og dermed gør at vi ”kan” noget mere. 

Ligeledes bemærkes det fra TCO at hvis vi ikke passer på, så kan havneudvalgsformand og 

havnekaptajn opnå 12 bestyrelsesmøder, 12 driftsudvalgsmøder og 12 havneudvalgsmøder om året. 

Dvs. at vi slider havneudvalgsformanden op da han løber tør for fritid, og endnu værre kortslutter vi 

vores havnekaptajn, da han vil skulle bruge urimeligt meget tid på møder, mødeindkaldelser og 

mødereferater. 

Der har i dette år været rigtigt meget der skulle rydes op i og at det er vigtigt at vi også har en 

havnekaptajn, der har tid til at kikke ned i de forskellige ting. 

 

Referent TCO  

 

 

 

 

     


