Bestyrelsesmøde Juelsminde Havn & Marina, torsdag 29.09.2016 kl. 17.00,
Havnekontoret:
Til stede: Gert Friis (GF), Palle Lemminger (PL), Johnny Vallentin (JV), Hans Henrik Rolskov
(HHR), Pernille Juul-Rasmussen (PJR), Allan Petersen (AP), Kem Kaas (KK), Lene Holm (LH),
Ulrik Max Jørgensen-A1 Consult ApS under pkt. 1
1.

Ulrik Max Jørgensen – A1 Consult ApS – fremviste og orienterede om oplæg til en vedligeholdelsesplan

2.

Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde herunder opfølgning
Vild med vand dato: 10.06.2017 fælles i hele DK
Handicaptoilet: I orden KK og PJR
Redningsbåd: Ansøgning sendes til Kirsten Therkildsen. PL sender ansøgning

3.

Beslutning vedr. vedligeholdelsesplan jfr. Punkt 1
Vi dropper vedligeholdelsesplan fra A1. KK laver selv. Og får dykker-undersøgt spuns og pæle.

4.

Samarbejdsaftale Havn og Sejlklub (uden deltagelse af PL & LH)
Aftalen følges, med genforhandling i 2017. Der hensættes 9% hvert år i regnskabet som skal bruges til
sejlermæssige ting som skal anvendes på faciliteter til sejlere.

5.

– økonomisk løsning/fordeling MTH og Havn
Vi afholder selv udgift til læskærme rundt om grillpladser, og forhandler pris på længere pæle til
agterfortøjninger med MTH. KK checker priser på læskærme. A1/Ulrik checker nettopriser på pæle.
Bro 12 skal laves. 47 agterfortøjningspæle skiftes. Bølgeskærm: der laves i stedet afskærming på de 5
grillpladser. KK indhenter priser hos AS tømrerfirma. Samt overvejer om vi selv kan lave det. Nettopriser på
pæle checkes.

6.

2017
Fortsætter uændret. Med mulighed for at tilkøbe flere dage i september når vejret er godt.

7.

Ansøgning fra Basin Street Club om opstilling af telt
Pinselørdag, jazz telt flyttes fra byen og ned på havnen, så der laves jazz festival på sigt, i stedet. Telt
opsættes mellem autocamperplads og slæbestedet. Bådtrailere henvises til anden parkering efter anvisning
fra KK.

8.

Julebelysning
. andre steder ?
KK undersøger priser for to net med lys til Havnens to træer.

9.

. ind-/rundkørslen til havnen m.m.
PJR: Arbejder på at renovere havnepladsen, så byen og Havnen bindes sammen. Nye tidsvarende
toiletbygninger er et stort ønske.

10. Højvandssikring
Højvandsplaner under udarbejdelse. Der se på forskellige muligheder. KK/GF

11. Nyt fra Havnefogeden
Pt ingen lejere til butikken efter Havneservice. P.t. forsøger Jørgen Hansen blot at leje butikken ud og ikke
slæbestedet, som Havneservice stadig lejer. Havnen er interesseret i at butik og slæbested hænger sammen
erhvervsmæssigt.
Samme antal gæster i Havnen som sidste år.
Kran er gået fantastisk. Klar til optagning.
Arrangementer har været succes, og givet erfaringer.
Samarbejdet Bent og Kem fungerer optimalt
Bredbåndspulje: Vi laver samlet ansøgning inden 30/10-2016
Når bådene kommer op ses forsikringer igennem.
Bent og Kem har lavet to do liste til vinteren. Listen prioriteres og der sættes priser på til næste møde.

12. Eventuelt herunder næste møde
Næste møde: Mandag21.11.2016 kl. 19.00

07.10.2016/lh

