Referat fra den 13/10
Næste møde den 17/11 klokken 18. ? har mad med.
Beton fundamentet til kranen slår revner, vi skal finde en murer der vil kigge på det, kunne være
fint hvis der var en medlem som var murer.
Der er tidligere indhentet tilbud på en skralde løsning til vores miljørum, pris 8.000-10.000,
inklusiv beholdere til de forskellige typer affald vi har i miljørummet. Der er kommet tilbud på
hvad det vil koste at få vores 2 containere tømt også, det matcher det vi har i dag.
Vi går videre med at skifte til ny leverandør af affaldsordning, hvor vi fremover vil få beholdere til
glas, pap, papir og de forskellige typer affald vi har i miljørummet. Vi lever i dag ikke op til
gældende regler for affaldshåndtering og krav til at bevare blå flag, som vi er forpligtet til.
Det skal vurderes ved budgetlægning om der bliver behov for at regulere takster, for at dække de
ekstra udgifter til dette.
Havneudvalget har renset op i vores dræn på pladsen og ligger fliser omkring tilbygningen så vi
kan få bedre plads til affaldssortering.
Trailere uden mærke vil fremover blive fastlåst indtil ejeren har givet sig til kende, Dan anskaffer
trailer låse til formålet
Allerede nu er der flere ønsker om større plads i havnen fra bådejere der har skiftet båd, samt flere
på ventelisten med pladsønsker på mere end 3 meter i bredden. Vi har kigget på mulighederne for at
skabe flere brede pladser i havnen inden for de rammer vi har.
I 2021 bliver følgebåden Rasmus flyttet til bro 4 og de fire inderste pladser på bro 3 ændres til tre
brede pladser, som fortrinsvis vil kunne benyttes til motorbåde.
Renovering af bro 3 flyttes til 2021, da vi mangler en oprensnings tilladelse. Ansøgningen ligger
hos miljøstyrelsen/kystdirektoratet, hvor der er lange behandlingstider.
Vi er stadig på udkig efter en løsning, så vores brændstof kan opbevares væk fra huset. Kristian
Borup kigger på om hans firma kan levere skabe/kasser til formålet, som ville kunne stå bag ved
minilæsseren.
HSS står pt. Uden Festudvalg, et medlem vil gerne være med, men vil ha flere hænder med for at
starte op.
Økonomien ser ud til at følge de bugetter der blev lagt for året. Vi ser et behov for at skulle
prioritere udgifter til havn i de kommende år. Der har været mange vedligeholdelses opgaver
på havnen i år og næste år ser ikke anderledes ud, hvor vi planlægger bro 3.
Vi har indhentet priser på det arbejde og materialer der skal til og en samlet pris på bro 3 og
molehoved vil ligge mellem 400-500.000,- I dette ligger der udgifter til en entreprenør der skal lave
det grundlæggende med fjernelse af gamle pæle, sten mm. og nedramning af nye pæle.

