
 

 

Havneudvalgsmøde 22.sep. 2022 kl 15.30 

Deltagere: Dan Poulsen, Morten Jensen, Jørgen Binzer, Jørgen Ring-Andersen (referat) 

 

Sæsonen sluttet snart og optagning af både blev planlagt: 

Trailere på sydskråningen skal flyttes og området klargøres så joller og mindre både kan sættes helt op 

langs vejen.  

Joller på pladsen ud mod strandområdet og ved slæbestedet flyttes til sydskråningen senest uge 41 

Stativer køres frem i uge 41 (Jørgen Binzer/Leo Mogensen/Jørgen Ring-Andersen) Bådejerne opfordres til at 

efterse og klargøre deres stativer i ugen inden optagningen, så det klargjorte stativ blot skal sættes på den 

tildelte plads på optagningsdagen. 

Hvis det på optagningsdagen, mod forventning, konstateres at et stativ ikke er forsvarligt vil båden ikke 

komme på land. 

Lister ophænges i klubhus i uge 39, med besked om at alle møder kl 07.00. Her vil rækkefølgen blive 

prioriteret så spildtid minimeres. Det har desværre vist sig at alt for mange glemmer deres aftale om at 

møde op til en selvvalgt tid, så derfor vil mødetiden i fremtiden være kl 07.00 for alle. 

Der er i år lidt mere plads at gøre godt med, da vi ikke skal udføre større arbejder på havnen i den 

kommende vinter. 

Derfor vil der blive lidt mere plads mellem bådene. De største motorbåde vil blive placeret mellem 

kajakskur og bro 4. Større sejlbåde, nærmest havnebassinet og retning øst-vest+ langs hækken til 

strandområdet. Mindre sejlbåde midt på pladsen, retning nord-syd. Motorsejlere o.l. placeres på 

sydskråningen. Enkelte motorbåde på kranpladsen.  

Der skal friholdes en kørevej fra containeren ved kajakskuret. 

Når bådene kommer op, vil det blive chekket om den er forsynet med Navn, Hjemsted, og 

medlemsnummer. Desværre har flere medlemmer overset dette krav i havnereglementet. 

Jørgen Binzer har aftale med kranfirmaet og prisen er den samme som i foråret:  700.-kr. På dagen 

medbringes beløbet i kontanter i en plastpose med medlemmets navn. 

Dan køber div forplejning til kranpersonalet. 

Ansvarlig for optagning: 

1.optagning 14.okt: Jørgen Ring-Andersen 

2.optagning 29.okt: Jørgen Binzer 

3.optagning  4.nov : Jørgen Binzer 

4.optagning 12.nov: Jørgen Binzer 

Saunaen flyttes senest uge41 (Lars Borup) 

Gennemgang af opgaver til arbejdsdag d.19.eller 20.novenber 



 

 

1. Pladsbelysning ændres så projektørerne kun bruges ved behov (manuel tænding når vagten 

runderer) De eksisterende projektører på klubhus ændres så de tænder med føler og kun belyser 

pladsen. 

2. Elkabler på kran efterses. 

3. Elskab på bro 2 opsættes igen 

4. Div oprydning ved traktorgarage 

5. Oprydning i masteskur 

6. Håndtag ved redningsstige på bro1 fastgøres, Øvrigt redningsudstyr efterses. 

7. Bro 4 sikres. 

8. Reparation af væg ved gæsteplads vest for slæbested 

9. Tilskæring af hækken mod strandsiden. 

10. Tilskæring af træer og buske mod naboer. 

11. Græsslåning 

12. Sikring af stensætninger på moler 

13. Rengøring af traktor 

14. Rengøring af plænetraktor, olieskift, kontrol af knive. 

15. Græssåning 

 

Referat JR-A 


