Bestyrelsesmøde Sundsøre Lystbådehavn mandag d. 05-09-2011
Dagsorden med referat:
Til stede på mødet:

Erik, Tommy, Philipp, Bent, Ole, Frank

1. Affaldsplan
• Tommy og Ole kigger den nuværende affaldsplan igennem og indføjer
eventuelle nye skærpede krav. (søger evt. dispensation for regler vi
ikke kan opfylde af forskellige årsager) Herefter sørger de for at
eventuelle manglende henvisninger/skilte på havnen bringes i orden.
Deadline: 1. jan. 2012. Den endelige plan sendes til Philipp, som
lægger den på hjemmesiden.
2. Div. indhentede tilbud, jf. forrige mødereferat, behandles.
• Bænke og grillplads: 1. Kaj Ove Pedersen – kr. 17.388,75 inkl. moms
2. Næstild Vinduer – kr. 18.125,00 inkl. moms
• Skilte: 1. NH-Skilte Skive – 3.970,- ekskl moms
2. Decolet Skive – 3.800,- ekskl. moms
Tilbud 2 valgt, til montering på betonvæg mod færgeleje. Det blev
diskuteret at lave endnu en tavle til placering på klubhuset med
lokale sponsorer.
• Søren kontakter kommunen m.h.b. Afklaringen af problematikken
omkring de manglende 2 tilbud på molearbejdet.
• Erik får de sidste lister og aflever til Jens Jensen senest uge 36
• Foto CD kan først laves når de nævnte arbejder er færdiggjorte
3. Forslag om 2 vægge i havnen behandles.
• Philipp har forhørt sig ved Büllow Beck fra HavneConsult om evt.
virkning af de to foreslåede vægge. Svaret var ret klart: De to vægge
vil uden tvivl have en virkning men det er tvivlsomt om de vil kunne
holde til bølgetrykket især den ved midterpontonbroen. Derfor bør
væggene laves skrå med pæle hver vej. Det vil også betyde at isen
ikke vil kunne trække pælene op. Søren udtrykker skepsis overfor
Büllow Becks vurdering.
• Det blev besluttet at indhente tilbud på nedramning af skrå pæle til
de 2 vægge. Philipp kontakter ramning.dk m.h.b. på uforpligtende
tilbud.
4. Søren beretter om Limfjordskonference i Glyngøre d. 17-08-2011
• Mange var mødt op. Oplæg om branding fra repræsentant fra DBU
gav anledning til megen inspiration til den videre diskussion om det
vigtige i at promovere Limfjorden og dens havne for at skaffe flere
turister til området. Budskabet er at man skal tænke stort og måske
endda større en man tør! Se referat fra mødet. Klik her.

5. Bådplads priser
• Pladspriserne foreslåes af bestyrelsen og skal ifølge vedtægterne
vedtages af generalforsamlingen! Forud for næste generalforsamling
udarbejdes en revideret pladsplan, hvor pladserne måles op og
prissættes på ny, samtidig med at betalingsregler og evt. vilkår for
prisnedslag tydeliggøres, så der ikke er tvivl mulig. Herunder også pris
for vinteropbevaring uden bådplads. Næste arbejdsdag frembyder en
oplagt mulighed for opmåling af pladserne.
6. Eventuelt.
• Havneskitse fra Ole. Han laver den færdig med pladsnumre og navne i
forbindelse med næste arbejdslørdag. Og får den evt. scannet ind til
hjemmesidebrug. Frank er konsulent på projektet.
• Hjemmeside diskuteret og godkendt.

