Bestyrelsesmøde Juelsminde Havn & Marina, tirsdag 02.06.2015 kl. 16.00,
Havnekontoret:
Til stede: Gert Friis (GF), Palle Lemminger (PL), Johnny Vallentin (JV), Hans Henrik Rolskov
(HHR), Kem Kaas (KK), Lene Holm (LH)
Afbud: Pernille Juul-Nielsen (PJN), Allan Petersen (AP)
1 Godkendelse af dagsorden, samt referat fra sidste møde herunder opfølgning på
hængepartier:
Referat godkendt.
Lanzini-lamper: KK kommer med oplæg og afklaring om lamper til næste bestyrelsesmøde.
Risikostyringsplan: Ginnerup skal lave et forslag set fra Havnens side.
KK skal i gang med truck certifikat.
2 Ansøgning om leje af jordareal:
OK til opstilling af bænkesæt ud for legepladsen ved Paradis.
3 Ansøgning om FestiHvalen:
Der skal være adgang for brugerne af Østhavnen, samt til Havnekontoret. Industridelen af Havnen
spærres af til FestiHvalen. Toiletvogn.
4 Bro 14:
GF og PL har været hos M T Højgaard, og modtog afvisning af Havnen, men alligevel en åbning.
Der skal indhentes fælles sagkyndig erklæring . GF kontakter MTH. MTH mener ikke de har
juridisk ansvar. Havnen kan ikke vente på 5 års gennemgangen.
Ringe på pæle dækkes af så de ikke ridser bådene. KK løser opgaven.
5 P-Plads/Minigolfbane:
PJN´s ansøgning om forlængelse af minigolfbane, gives til 2016.
Der nedsættes en arbejdsgruppe som består af PJN, JV, KK, LH, der arbejder videre med oplægget
fra Ginnerup, om området.
6 Ulovlig bundmaling:
Enighed om at det opfatter vi ikke som et problem i Juelsminde Havn. Der foretages løbende
stikprøve kontrol.

7 Udbygning af accesspoints:
Forslag godkendt. KK bestiller.
8 Stativer sæson 2015-2016:
PL og KK tager møde om stativer med Claus & Finn. KK kommer med tilbud til næste møde.
9 Traktor – køb/lease/leje:
KK afslutter aftale med NP Trucks
10 Kran:
PL og KK ser på mobile kraner, samt stor mastekran. Skal være klar til efteråret.
11 JSK ønsker at leje plads til sine både i ”vores” hal:
Sidste 250 m2 i hallen lejer vi udover de 500 m2 vi har lejet. Kan evt. lejes ud til bådejere når
stativerne er ude af hallen om vinteren. Kran og traktor kan dermed stå inde om vinteren så
det er let at komme til.
12 DM Stævne i 2016:
Havnen er positiv indstillet overfor arrangementet.
13 Vild med Vand-arrangement i 2016:
Ansøgningsskema efter sommerferien. Maj/juni 2016. Juelsminde Havn & Marina deltager.
JSK skal deltage med frivillig arbejdskraft.
14 Eventuelt:
Anoder skiftes: KK undersøger med CC hvad der tidligere er aftalt.
Regler om fastboende i både: Tages op til næste møde som punkt.
Blå flag kommet dd.
Nye strømkort.
Hjertestarter Sandbjerg er bestilt, monteres på servicebygning
OK med havnepengene indtil nu i forhold til sidste år.
Næste best.møde torsdag 10.september 2015 kl 16.00.
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