
Referat fra havneudvalgsmøde tirsdag d. 26.maj kl. 19 i klubhuset

       Deltagere: KR, FT, FS, HR

1. Siden sidst

Referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Årsmærker påsat bådene. I den forbindelse har en del bådejere modtaget mail vedr. 
dæmpere/sikringskæder på deres fortøjninger.

2. Fortsat drøftelse af situationen vedr. fortøjningspæle. Prisliste fra Rixö Bryggan er 
videresendt til havneudvalget

I erkendelse af at y-bomme er urealistiske p.g.a. prisen, arbejdes der videre med 
pæleløsning. Alle medlemmer af havneudvalget er velkomne til at afsøge markedet for 
priser på borerør og plastkapper. (HR har dagen efter mødet modtaget pristilbud fra  
Salling Plast på 66kr/m for 160mm plastrør i 12m længde.

3. Beddingsvogn

Det undersøges, hvilke aftaler der er indgået m.h.t. beddingsområde/antal beddingsvogne.

Tages op på næste møde. 

4. Højtryksrenser

Det undersøges, om nuværende højtryksrenser kan få bedre virkningsgrad ved et 
servicetjek. Ansvarlig: Flemming Thomsen, Kristen Rasmussen.

5. Fordeling af havnevagter

Uge 19-22: HR

Uge 23,24: KR

Uge 25,26: FS

Uge 27,28: OJ

Uge 29,32: JT



Uge 30,31: FT

Uge 33-40: HR

6. Refusion vedr. lånepladser

Da det indtil nu har været nemt at udleje pladser, har det været kutyme, at en bådejer, der 
ikke benytter sin plads, har fået havnepenge retur. Der er ikke længere  den samme 
efterspørgsel på havneplads, så derfor ophører denne praksis fra årsskiftet 2015/16. Hvis 
en bådejer efter denne dato ikke ønsker at gøre brug af sin plads i en sæson, men ønsker at 
beholde pladsen, skal der betales fuld pladsleje. Afmeldes pladsen inden 1.juli refunderes 
den halve pladsleje, jvf. havnevedtægten. 

7. Evt.

Tydelig mærkning af, hvor redningsstigerne er. Tages op på næste møde. Forslag fra 
Kristen?

27/6 kl. 10-16 maritim dag på Vesthavnen, hvor Klb. Sejlklub er til stede

Arbejdet med at udskifte krydsene på riggerbroen forventes at gå i gang snart.

Udfyldelse af skema vedr. gæstesejlere.

Der er fundet en pælestump midt mellem rød afmærknings pæl 4 og 5 for indgående 

ca. 1m. ude i sejlrenden. Forsøges afmærket.

Donkraft (kaffemølle) er repareret.

Hans Ole Rathje


