Juelsminde Havn & Marina
Bestyrelsesmøde torsdag d. 02. februar 2017 kl. 16,00
DAGSORDEN
Til stede: Gert Friis (GF), Allan Pedersen (AP), Hans Henrik Rolskov (HHR), Pernille Juul-Rasmussen
(PJR), Peter Frøbert (PF), Kem Kaas (KK), Lene Holm (LH)
Afbud: Johnny Valentin
1.

Valg af næstformand : Pernille valgt
Pladsudvalg: Peter, Kem, Lene

2.

:
Redningsbåd: LH mødes med Dansk Søredning sidst i februar.
Bredbåndspuljen: KK mangler adresser
Fastliggere, annonceres i nordtyskland. Start februar indtil 15/3 2017.
Store pladser: Pladsudvalget ser på opgaven
Møde med turistchefen, PJR, GF, KK: JHM opfordrede til at markedsføre Havnebyen Juelsminde mere, så det
ikke kun er landturister de efterspørger.
Mailliste på fastliggere: GF arbejder på opgaven.

3.

Udvikling af antal gæstesejlere: Autocampere voksende. Både: faldende. Følges tæt - nye idéer og tiltag
afprøves.

4.

Ansøgning fra Havnemuseet om tilskud til Signalmast ved indkørslen til byen: 10.000,- gives i tilskud fra
Havnen.

5.

Ansøgning fra Pølsevognen om forlængelse af lejekontrakt: JHM indkalder til møde med henblik på
forlængelse og samtykke til evt flytning af pølsevogn. HHR, GF.

6.

TriathlonGames – Tri 2017: Der ønskes fælles møde med mere information, GF. JSK medlemmer informeres
om at kørsel begrænses fredag 23/6 kl 17-19, lørdag 24/6 til Østhaven. Søndag 25/6 ikke muligt at køre til
Østhavnen.

7.

Havnens regnskab offentliggøres: Der offentliggøres et eksternt regnskab.

8.

”T

”

K

:

Lamper: sættes i gang KK
Borde bænkesæt: indkøbes KK
Masteskure: tage skiftes, KK. PJR undersøger ved arkitekt som laver Masterplan om der kan indtegnes et
mere.
Marhalm: Skal skæres ned hvert andet år overalt. KK
Pæle bro 6, 7, 8: KK rekvirerer bistand fra A1. Pris og løsning følger.
Anoder: Efter fortæring i Østhavnen skal der nu monteres anoder. KK
Skilt og stander med hvad der ses fra Havnen: KK sender korrektur rundt.

9.

Eventuelt herunder næste møde :
”Det gode liv” stand i Juelsmindehallen: JHM vil gerne bidrage også økonomisk sammen med JSK
Orientering fra kommunen at der 21.07.2017 laves strandfest.
JSK: Opsætte flagstang med stander i Sandbjerg Marina. JHM flagstang med JHM flag samt en med vimpel og
flag ved særlige lejligheder. KK ansøger kommunen om opsætning og bestiller 3 flagstænger.
Røgelauget: 3/6, 1/7, 22/7, 5/8 laver arrangementer kl. 13-17 ca.
Gratis koncert med grønlandsk kor uge 30, eftermiddag og aften. KK, GF.
KK, GF laver sparringsgruppe sammen med Bent og Pernille for at afstemme diverse praktisk ting. Ca 1 x mdr.
Bent og Kem internt en gang om ugen.
Isbaren: PJR lægger ny belægning ud mod havnekanten så niveau forskel fjernes.
JSK: Provisionsaftale ønskes til genforhandling i en eller anden form.
Generalforsamling og bestyrelsesmøde: torsdag 23/2 2017 kl. 16.00
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