Bestyrelsesmøde Juelsminde Havn & Marina, mandag 30.03.2015 kl. 16.00,
Havnekontoret:
Deltagere: Gert Friis (GF), Palle Lemminger (PL), Allan Petersen (AP), Johnny Vallentin (JV),
Carsten Clausen (CC), Kem Kaas (KK), Lene Holm (LH)
Afbud: Hans Henrik Rolskov (HHR), Pernille Juul-Nielsen (PJN)
1 Godkendelse af dagsorden, samt referat fra sidste møde, herunder opfølgning på
hængepartier:
Referat godkendt.
KK: Havneservice har accepteret kontrakten om beddingen.
2 Konstituering efter generalforsamling:
Formand: Gert Friis
Næstformand: Palle Lemminger
Kasserer: Allan Petersen
Sekretær: Lene Holm
Bestyrelsesmedlemmer: Pernille Juul-Nielsen, Hans Henrik Rolskov, Johnny Vallentin
3 Ændring af regler for betaling via netbank:
Fremover to underskrifter ved betaling via netbank. Formand GF og Kasserer AP godkender
fremover begge alle netbanks-betalinger.
4 Ansøgning om forlængelse af lejekontrakt Mini-Golf bane:
Der skal ses på en samlet forskønnelse af området. Der er brug for pladsen om vinteren til
bådene. Hvordan kan pladsen anvendes om sommeren? GF kontakter Arkitektfirmaet
Ginnerup for et forslag som bestyrelsen kan arbejde videre med.
5 Ansøgning fra Juelsminde Røgelaug/Havnemuseum om opsætning af telt:
Der opsættes pæle hvorover der kan sættes ikke-permanente sejl. Godkendt.
6 Ansøgning fra foreningen Vinterbaderne Juelsminde:
I forvejen vinterbades fra Juniorhuset i JSK-regi på havnen, derfor opfordres til samlet
vinterbade-aktivitet derfra, da der i forvejen forefindes bade- og omklædnigsfaciliteter. Samt
mulighed for at benytte køkken og øvrige fællesfaciliteter.
7 Nyt fra havnefogeden og formanden:
GF: Der arbejdes med Strandaktivitets park. Skal have turistmæssig attraktion. Vinterbadning,
kajak, dykning og windsurfing er nævnt. Aktiviteter på landjorden skal være flytbare, så der er
mulighed for fx havnefest og cirkus besøg m.m. Kommunen står for det, da de ejer arealet. De
har kontaktet arkitektfirmaet Stormsalen, som skal komme med et oplæg.
Risikostyringsplan for oversvømmelse er sendt i offentlig høring. Kommunen efterlyser idéer
og muligheder specielt fra Havnen. Forslag til ændringer indsendes inden 13/7-2015. Vandet
skal gerne standses inden det kommer ind i byen. Kommunen arrangerer Borgermøde.

KK foreslår at vi tænker renovering af pladsen med bl. a. Mini-golf banen ind i
højvandssikring.. – Kystdirektoratet skal spørges om der kan hentes økonomisk tilskud i den
forbindelse.
Projekt Færgegården støttet med 10.000,- kr..
KK: Det sander til om molehovedet ved nye Østhavn. Vi får hjælp fra Hjemmeværnet til at
kortlægge området.
Lanzini-sagen: Indsendt krav som sikret kreditor. Afventer om vi får noget enten som sikret
kreditor eller simpel kreditor. Forudbetaling for ikke leverede varer, kan muligvis give
adgang som sikret kreditor. Vi afventer en måned mere, derefter ses på anden leverandør.
Johan og KK har talt om mulighed for søsætning fra Lillemolen, usikkerhed om dennes
bæreevne fra Ole Frandsens side. Han mener betonfladen ikke kan bære. Anvender Sandbjerg
som forsøg i stedet. Beton kan ,mellem kajkant og gl. færgepullet, bære iflg Ole Frandsen.
Legeplads Søgade, renoveret, ser pænt ud. Pæle derfra er brugt til renovering af legeplads
herinde. Tilskud fra Juelsminde Vand. Borgerforenig tager ansøgninger op en gang årligt.
Turistforening ingen svar. Legepladser klar til sæsonen.
Vand og strøm på alle broer, samt toiletbygninger.
Broerne renset af.
Mover ankommet.
Dele til reparation af diverse efter søsætning er ankommet
50 ledige pladser i Marina – 5 der afventer = 45 ledige pladser efter påske.
Juelsminde Yachtservice er lukket. GF har modtaget henvendelse om Havnen ville købe
stativer, afvist.
Køreredskab til Moveren? Foreløbig lejer vi i 2015 som tidligere aftalt, på best. møde dec .
2014.
KK har pr 15/4-2015 fast bopæl i Juelsminde.
8 Eventuelt
Enighed om at KK skal have truck certifikat! Bent har truckcertifikat.
”Autocamper forbudt skilt” skal dækkes til på molen. De er velkomne.
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