
Referat af havneudvalgsmøde tirsdag d. 28.april kl. 19 i klubhuset.

        Mødedeltagere: FS, FT, JT, OJ, HR

1. Drøftelse af fortøjningspælenes tilstand og vore handlemuligheder i denne forbindelse. Egon 
Hansen er inviteret til at deltage i denne del af mødet.

Egon redegjorde for den tæring, der er konstateret på pælene. Der er tale om forskellige former for 
tæring med forskellige årsager. Efter Egons opfattelse, er den eneste mulighed for at opnå en 
fornuftig levetid på borerørene, at de dækkes af en tætsiddende plastkappe i hele rørets længde.

M.h.t. at svejse rørene sammen er der intet til hinder for dette, da de er lavet af et materiale der er 
velegnet til svejsning.

Havneudvalget arbejder videre med sagen, idet der også undersøges alternative muligheder og 
økonomien i disse.

Kort drøftelse af beddingsvogn – punkt på næste møde.

2. Siden sidst

HR refererede fra det seneste bestyrelsesmøde.

Skilte med MAX 3KN er opsat på pæle ved havnens grænseområder.

Skilte med GÆSTEPLADS er opsat på de to tværbroer.

Opsætning af Rød/Grøn pladsskilte er færdig.

Pause m.h.t. udskiftning af fendertømmer på vestbro.

3. Regnskab for havnen skal forelægges Kalundborg Kommune 

Regnskabet for Gisseløre Lystbådehavn sendes til kommunen sammen med den foreslåede 
følgeskrivelse.

4. Oversigt over afholdte og planlagte vedligeholdelsesarbejder – forslag udarbejdes af HR og 
udsendes inden mødet, andre er meget velkomne til også at komme med deres bidrag

Forslag til skrivelse til Kalundborg Kommune over afholdte vedligeholdelsesarbejder i 2014 sendes.

Forslag til skrivelse til Kalundborg Kommune vedr. fremtidige aktiviteter sendes med den tilføjelse, 
at vi allerede er i gang med vedligeholdelsesarbejde på riggerbroen.

5. Overblik over ferieperioder med henblik på fordeling af havnevagter???



Følgende ferieperioder er oplyst:

KR: uge 26,27,28,29,30

FS: uge 27,28,29,30,31

FT: uge 27,28,29

OJ: uge 29,30,31

HR: uge 28,29,30,31

JT: ikke planlagt

Havnevagterne fordeles på næste møde

 

6. Evt.

Indkøb af ny ”kaffemølle”, hvis den gamle ikke kan repareres.

Udskiftning af højtryksrenser tages op på næste møde.

Hans Ole Rathje


