Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn Tirsdag d. 26-05-2015 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)
Fremmødt var: Erik, Frank, Philipp, Flemming, Juul, Bent
1. Godkendelse af sidste mødes referat.
• Godkendt
2. Regnskab – (kassereren har ordet)
• Kassereren er altid glad på det her tidspunkt af året, for nu er alle indtægter som
f.eks. pladsleje kommet ind, så der er godt med penge i kassen til løbende udgifter.
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
• Flere fiskerhuse og flytning af de bestående. (Philipp)
Stadig selv her 24 uge efter ansøgningen intet svar fra Naturstyrelsen. Vores
”kontakt” ved kommunen (ingenør Vivi Mathilde Hjortsø) har skriftligt i sidste uge
rykket Naturstyrelsen, men har altså heller ikke fået noget svar. (Frustration!)
Hjertestarter. (Philipp)
Svar på ansøgning fra TrygFonden indkommet 21-06-15:

•

•

•

Det overlades nu til Else Klit af foretage yderligere mht. anskaffelse af en
hjertestarter. Havnens lokaler står selvfølgelig stadig til rådighed for placering af en
hjertestarter, ligesom havnen gerne vil være medunderskriver på ansøgninger til
andre fonde for at skaffe penge til projektet. Else arbejder videre på sagen.
Køb af trækvogn (Bent)
Bent har besvær med at finde en egnet vogn som er rustfri, men vil nu snarest få
indkøbt den ”næstbedste” vogn som så har lakeret stel
Redningslejdere (Flemming)
Der er nu i alt 5 lejdere rundt i havnen, de sidste 3 er sat op i denne måned og som de
forrige 2 er de med velvillighed lavet af Anders Sørensen. Planen er at forsyne
lejdernes gelænder med ”neon-gule striber, så de bliver mere synlige og nemmere at
finde for eventuelle brugere
Rambukken (Flemming/Erik)
Færdiglavet med dæksplanker og stød-gummi og er i løbet af ca. 1 uge færdig til
søsætning og afprøvning.

4. Lejeaftalen for Svanen opsiges – hvad så?
• Ifølge Else Larsen som er kommunens sekretær for det udvalg som administrerer
Svanen vil kulturhusbådens lejemål i Sundsøre blive opsagt pr. 1. november, idet
båden permanent skal ”installeres” i Skive. Området hvor Svanen har ligget i
Sundsøre havn retableres. Pælene tages op og molen repareres med hammer. Således
at hele ”sydmolen” fremstår ensartet.
Det overvejes at placere endnu en ”bølgedæmpende pælevæg” på skrå ind i havneindløbet, gående fra sydøst mod nordvest. Det indsnævrer godt nok havneindløbet
med 5-7 meter, men Svanens placering har vist at havnelindløbet i forvejen er
rigeligt stort og til gengæld vil effekten i forhold til bølgeuro i havnen ved nordøstlig
vindretninger formodentlig afhjælpes temmelig meget.

5. Vil Sundsøre Lystbådehavn indtræde som medarrangør af Sct. Hans bålet på tangen i stedet
for Sundsøre Hus – Henvendelse fra Else Klit.
• Som forening i lokalområdet finder vi det naturligt at deltage i arrangementer i og
nær havnen, hvorfor vi selvfølgelig gerne indtræder som medarrangører af Sct. Hans
arrangementet. Pt. rækker havnens resourcer dog kun til at deltage på det financielle
plan.
6. Arbejdsdagen d. 30. maj. Erik er tovholder:
• Møbler og grillpladser males
• Vinduer og døre i skure repareres evt. maling.
• Bro ved nordmole efterses og understøttes
• Maling af off toilet og venterum indvendig
• Alm. Oprydning og græsslåning
7. Hvad gør vi omkring Moleprojektet?
• Philipp kontakter alternativ ”fundraiser” idet Henrik Villadsen ikke laver noget og
ikke kan kontaktes.
• Frank undersøger muligheder for at få fortalt kommunen om vores situation.
8. Drøftelse af praksis omkring udlån af Lystbådehavnens lokaler til andre aktiviteter
• Lokalerne kan udlånes til almennyttige arrangementer for foreninger og personer
med lokal tilhørsforhold. Andre f.eks. busselskaber, som holder kaffepause på
havnens område, opfordres til at donere et beløb for brugen af faciliteterne. Brug
forudsætter at lokaliterne efterlades i samme stand som forefundet, altså ryddet og
rengjorte.
9. Evt. fællestur i august – Hvornår? Hvorhen? Hvordan? Hvem?
• Bent er tovholder og ringer til målhavnene og melder til PE, som laver
kalenderopslag
• Lørdag 29-08-15.
• Mulige mål: Virksund – Rønbjerg – Nykøbing – Glyngøre
10. Grillaften. Erik og Flemmig er tovholdere.
• Dato: Fredag d. 25. sept. PE sætter datoen i kalenderen og laver opslag til
hjemmeside og opslagstavle
• KKU er kontaktet og påtager sig arrangementet.
• Den gamle storgrill har udtjent sin ”værnepligt” og må kasseres.
Bodil og Juul Iversen donerer velvilligt storgril med rustfri stålrist til foreningen.
Mange tak for det.
11. Eventuelt.
• Der er OBS på datoerne 30.-31. juli og 1. aug. hvor der er Slagerfestival. Der må her
forventes et stort ”rykind” med deraf følgende brug og slid på havnens faciliteter.
Erik ”holder vagt” idet han overnatter i havnen de dage og forsøger at få folk til at
betale for brugen, hvis de ønsker bruge andet end det offentlige toilet. Havnens
betalende gæster og medlemmer, kan selvfølgelig benytte faciliteterne som
sædvanligt.
• Der oprettes mulighed for Mobile Pay så tilsejlende eller autocampere ikke behøver
at have kontanter med, når der skal betales ”havnepenge”.
• Næste møde tirsdag d. 25-08-2015. Hvis det f.eks. af hensyn til moleprojektet,
skønnes nødvendigt indkaldes tidligere.

