Referat fra den 13/8.
Næste møde den 8/9 klokken 18. Johnny har mad med.
Der skal stilles forslag til GF om at alle der får en havneplads (låneplads, sæsonplads eller
jolleplads) skal betale et indskud på 1000kr. Pengene skal bruges til oprydning af efterladte ting på
havnen. Indskuddet modregnes indskuddet til fast plads.
Det skal være tydeligere at man ikke er fuldgyldigt medlem, før man får sit medlemsnummer og
vi gerne vi se folk på havnen til en kort intro.
Vi har endnu en gang haft oppe og vende om vi skal ha et ramslag. Holdningen er at vi skal, da vi
ikke kan vente i uger, med knækkede pæle mm.
Der arbejdes videre med at få anoder på vores spuns, tilbud er indhentet.
Pladsen skal drænes yderligere, vi skal ha sten på i stedet for grus på sigt.
Det er tidligere besluttet at vi kun vil ha 20 kajakker på havnen og til dette skal vi kun have et stativ,
hvor alle 20 kajakker kan ligge, der hentes inspiration til stativ fra Roskilde Roklub.
Infoskab er ved at blive opsat i skel til stranden.
Vi skal ha flyttet alt vores brændstof ud fra værkstedet og ind i en lille container kun til det.
Der indhentes pris på hjælp til at bygge en ny bro 3.
HSS står pt. Uden Festudvalg, da det ikke er muligt at skaffe en ny tovholder, vi prøver igen.
Der er lavet udkast til landstrømsregler.
Landstik ved broer og på land
Det er tilladt at tilslutte land strøm til sin båd i når båden forlades, hvis følgende betingelser er
opfyldt.
1) Strømtilslutningen gælder kun for opladning af batterier. Det er ikke tilladt at have køleboks,
varme mv. tændt når båden forlades.
2) Strømtilslutningen må ikke foregå uafbrudt over længere perioder. Strømtilslutning må kun
ske periodisk i maksimalt 24 timer tilsluttet, hvorefter der skal være minimum 24 timers
frakobling.
3) Kabel fra havnens landstik til båd skal være forsynet med jordledning. Jordledning skal være
forbundet både i landstik og på lader.
4) Alle installationer i båden skal leve op til lovkrav.
5) Båden skal have let tilgængelig brandslukker ombord
6) Lader skal være fastmonteret i båden og af typen karakteristik lader (lader der selv slår fra
når batteriet er opladet)
Det er ene og alene bådejerens ansvar at sikre at installationer fra landstik til og i båd lever op til
lovkrav. Havnen bærer intet ansvar i tilfælde af ulykker i bådene i forbindelse med tilslutning af
strøm.
Strømmen til båden afbrydes ved at stik trækkes ud af havn stik, så det er tydeligt at strømmen er
afbrudt. Det er ikke nok at slukke på en kontakt i båd.

