
Referat af havneudvalgsmøde tirsdag d. 25.august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Deltagere: FS, FT, KR, HR

1. Siden sidst

Refleksstrimler til redningsstiger og pæle ud for disse er bestilt

Problemer med lys på broerne. Søges bragt i orden via c-holdet.

Infoskærm maritimt Vestsjælland er modtaget men endnu ikke opsat.

Problemer med talje(r) på beddingsvogn. Udskiftes med nye næste tirsdag.

Mangler 2 cykler, heraf en af de nye. HR melder den stjålet. 

2. Problemer henover sommeren?

Fordelingen af havnevagter har fungeret. Enkelte gæstesejlere har undladt at betale. 
Tifredshed med at havnepenge kan ”swippes”. Mangler mobile pay, men det forsøges 
etableret.

3. Henvendelse fra Mikael Lunø Kristensen

Tidligere korrespondance vedlagt som bilag.

HR udarbejder svar til Mikael Kristensen. (til gennemsyn i udvalget inden afsendelse)

4. Mads Lundsgaard-Nielsen har anskaffet sig en jolle, som han vil lade såvel ungdomssejlere 
som sejlerskoleelever sejle med i. Opbevaring og pris?

Pris 1200kr. som også gælder for øvrige seniorer med joller på jollepladsen. (Mads har 
senere meddelt, at han ikke ønsker plads, da det er for besværligt, og han vil gerne have 
båden i vandet. Det giver så et andet problem, hvilket jeg har skrevet til ham) 

5. Tekstforslag til nye broskilte med en lidt venligere ordlyd. Forslag fra alle – gerne på 
forhånd.

Inden vi afslutter denne sag, undersøges hos forsikringsselskabet, om man her har krav til 
formulering (f.x. tydelighed m.h.t. forbud). HR tager kontakt.

6. Foranstaltning(er) til at holde mågerne fra vores broer.

Der laves en forsøgsopstilling på ”lokumsbroen”. HR tager kontakt til firma Chris Jensen

 

7. Projekt Vild med vand – bilag udsendt til mødet d. 30.juni som videresendt mail.



Havneudvalget er selvfølgelig med i projektet, men mere som opbakkende udvalg end som 
initiativtagende – den rolle må bestyrelsen påtage sig.

8. Evt.

Arbejdet med at forstærke riggerbro forventes i gang snarest.

Opslag på dørene i masteskuret, at spilerstage og bomme ikke må lægges i masteskuret

Der arbejdes fortsat med vores problem omkring fortøjningspælene.

Hans Ole Rathje


