Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 4. maj 2015. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd
Alle er mødt. Undtagen HP og KS. Der har sendt afbud
2. Konstatering af fremmøde
Som ovenfor.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 30.3. 2015
Referat godkendt
4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ, gennemgik rapporten. Der er brugt en del mere el i forhold til sidste år, men ellers
ikke noget at nævne.
5. Referat, mødet med Sejlklubben den 20. april
OEP, fortalte at mødet var gået godt. Og at der ikke er nogen uoverensstemmelser i
forhold til samarbejdet.
6. Løbende reparationsarbejder på Havnen
Der er bygget et lille hus over toiletanlægget. Men ellers forsætter vedligeholdelses
arbejdet af havnen.
7. Forårs-søsætning, status.
MZ, Omkring halvdelen var kommet i vandet.
8. Indvielse af Bro 1
Der er indvielse fredag den 8.maj Kl.16,30.
9. Referat, mødet med Borgmesteren m.v. den 17. april
OEP, Fortalt om mødet og det fremsendte referat for dette. Der er dog ikke udnævnt en
kontakt person d.d.
10. Rådgivningsmøde, klimasikring af havnen, 3. juni
Til orientering.
11. Klage over konkurrenceforhold, afsende brev?
OEP gennemgik sagen, og de muligheder der var for at klage. Der var herefter enighed
om at sende et brev til.
Byrådet, samt De politiker som har bopæl i den gamle Gundsø Kommune. OEP skriver
brevet.
12. Status, ombygning af Havnehuset.
Arbejdet er opstarted. BT, har talt med Kommunen, som ikke mener at der er nogen
problemer i sagen.
Det var blot manglende tid, der var årsag til at vi ikke har modtaget tilladelsen. Så vi
kører på.
13. Status, nedrivning af det gamle masteskur.
Tagplader er fjernet. Det resterende afventer opstart af hallen.
14. Brev fra Miljøafdelingen, Roskilde, ang. forurening ved afrensning af maling m.v.
Da havnen ikke mener, at der skulle være problemer med håndtering af miljøet på
havnen.
Vil MZ og SB udarbejde et svar brev, sammen med oplysninger om vores sidste
målinger som er foretaget på havnen.
Målingen viste ingen forurening.

15. Autocampere, status, afventer tilbagemelding fra Kommunen
Brev er modtaget Det blev aftalt at skrotte disse tanker, da det er alt for besværligt.
16. Flaske- og papcontainer, afventer tilbagemelding fra Kommunen.
OEP har samtaler med Kommunen. Sagen er ikke afklaret.
17. Reklamer, legeplads, status
SEN Oplyser at der på nuværende tidspunkt er solgt 6 pladser. Men arbejdet forsætter.
18. Isbod/salg fra Ny Asien, status.
OEP tager et møde med Ny Asien
19. Mødeplan, efteråret.
Mandag den 7.september - 5. oktober – 2. november og 7. december.
20. Eventuelt
21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 20.
Referent Bent Torp - Sekretær

