Bestyrelsesmøde mandag den 9. November 2015 kl 19.00, Havnekontoret:
Til stede: Gert Friis (GF), Palle Lemminger (PL) Pernille Juul-Nielsen (PJN) , Hans Henrik
Rolskov (HHR), Allan Petersen (AP), Kem Kaas (KK), Lene Holm (LH)
AP kom senere, og deltog ikke i pkt 1 & 2
PJN deltog i pkt 3
Afbud: Johnny Vallentin (JV)
1 Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde, herunder opfølgning på
hængepartier:
Pæle: Leverandør fundet. KK
Anoder på bølgeskærm: Dykkerne tager udstyr med til undersøgelse når de kommer
næste gang til foråret for at undersøge om det er aktuelt.
Gæstesejlere: 10.564 i 2015, 11.564 i 2014, 10.684 i 2013
GF følger op på møde med kommunen vedr. renovering af plads og udvidelse af
vinteropbevarings-området.
Bro 14: Byggeriet tilendebragt. Huller i pælene hvor boltene er taget ud: KK checker
med A1 om der skal gøres noget.
Mågelort på broerne, især Bro 14: KK spøger FLID om de har erfaring med noget der
virker.
2 Stativer:
Priserne for de tre første kategorier fortsætter uændret. For 10 ton+ : Indskud 5000,kr. Leje 1500,- kr. Kran + mover 1300,- kr.
Leje af havnens personale: 400,- pr mand pr time + moms. i min. 1 time til bestilt
arbejde.
Pris for traktor: 400,- pr time + mand 400,- pr time i alt 800,- kr. + moms.
3 Kran:
Fast eller mobil kran: Fast kran.
Placering: Placering i hjørnet ud for Havnekontoret.
Finansiering: GF: JSK lån på 500.000,- , fast rente 5%, Bank 1,5 mio finansieres over
kassekreditten, resterende 300.000,- over driften.
Kran, placering og finansiering enstemmigt godkendt under forudsætning af
myndighedsgodkendelse.

Placering af kran omme ved ”servicepladsen” ved bro 14 blev drøftet.
Generelt enighed om at denne placering nok reelt var bedst, men vurderet til at ville
koste ca. 2 mill. ekstra, hvorfor placeringen blev fravalgt.
KK: Boreprøver ok.
A1 sørger for: Beregninger på fundament, myndighedsgodkendelse, anlægsarbejder,
all risk forsikring under byggeriet. KK
KK spørger A1 og FLID vedr driftsforsikring.
PL & KK forhandler færdig med DK Cranes om diverse tilbehør til kranen, og får
endelig ordrebekræftelse under forudsætning af myndighedsgodkendelse.
Aftale laves mellem JSK og JH&M om plads til opbevaring af tilbehør til kranen.
4 Regler for fastboende i både – fortsættelse fra sidste møde – oplæg KK:
KK søger om godkendelse som A-havn for alle havnene i Juelsminde så forsikring af
både er gældende.
Max Jepsen laver udkast til tillæg til lejekontrakt gældende for fastboende. KK
undersøger ved FLID.
KK spørger teknisk forvaltning.
5 Havnepriser 2016:
Uændret.
KK: arbejder på specialaftale med TS/Træskibe.
6 Inspirationstur 2016:
Fastsættes til 06.02.2016.
7 Eventuelt:
Skøjtebane: Afslag fra kommunen om levering af strøm.
Tour de France studie muligvis til Juelsminde.
Forespørgsel om plads til tur-båd/fiskeri som fastligger, 32 fods motorbåd, vi vil gerne
have ham herud, vil gerne finde en plads til ham, KK forhandler pris.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 15.02.2016 kl. 19.00.
Generalforsamling: Torsdag 31.03.2016 kl. 16.00.
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