Faldsled Havn
Mødeindkaldelse 19 – Januar 2022
Fælleshuset i Havnen kl 17.00
Indkaldte

Søren Rasmussen, Palle Knudsen, Brian Petersen, Helle Melgaard, Mogens Jordt, Leila Hansen
(delvist)

Afbud
Dato

19-01-2022

Kl 17.00

Agenda
1

Sidste mødes referat bem. ./kommentarer/opfølgning

2

Opfølgning / status Økonomi / budgettet

3

Forsikringer – Gennemgang (Helle)

4

Hjemmeside

5

BBR m.v. af ‘Kvistgårds hus ‘

6

Oplæg til investeringsplan og Vedligeholdelsesplan (Palle og Helle)

7

Refusion af afgifter El og vand (Palle) El priser – stikker de helt af?

8

Havne kontingent? (Palle)

9

Info fra Flid /referat fra mødet med Flid (Palle)

10 Generalforsamling 2022
11

Bådvognen i post gåden – Brev fra medlem m.v

12 Udviklingsprojekt Lokalplan
13 Kommunikation – Hvordan
14 Evt.

Punkt/
Action

Kommentar

1

Ingen kommentarer

2

Udsat til næste møde

3

Udsat til næste møde

4

Hjemmeside – den trænger til opdatering. Søren tager indledende kontakt til Rico.
Er der inspiration fra ‘forenings let’ forslag til hjemmesider. Den nuværende er uoverskuelig for brugeren – og specielt er den svær at opdaterer for administrator. Der bør
være en kalender hvor aktiviteter kan ses – f.eks.: Fjällräven Classic, visens skib, bådoptagning og isætning (flere både) , etc. .. denne skal være let at vedligeholde.

Ansvarlig

God søgefunktion er ønskelig. Skal fremme kommunikationen til havnens brugere.
5

‘Kvistgårds hus’ I BBR-registeret står det som lejet hus- det er havnens opfattelse at
huset er havnens jf. aftale om transport af fænøjollen tilbage i 2001. Vi beder om
aktindsigt vedr. BBR-meddelelser (Brian) og på sigt vil indkalde til møde med Grønlykke, når vi er mere afklaret omkring situationen. Nb der er ingen tinglysning om
brugerrettigheder m.v.

6

Palle har igangsat arbejde på vedligeholdelsesplanen –
Planen vil give et overblik over årlige omkostninger, tilstand, forventet restlevetid
inden renovering m.v.
Det der presser mest på, er el på vinteropbevarings pladser. Det forventes at koste
omkring 35.000 – dette igangsættes.
Der skal kigges på en ny bom til slæbestedet Priser indhentes.

7

Der arbejdes med mulighed for at få refunderet elafgift på procesforbrug – evt. skal
der flere målere til (Palle)

8

Havnekontingent: – Forbrugsafgifter, materialer og håndværkeromkostninger stiger
voldsomt – Dette kan få indflydelse på kontingentet stigninger- dette skal afvejes hen
mod generalforsamlingen.

9

Udsættes til næste møde.

10

Generalforsamling: Vi forventer at det kan gennemføres i marts som normalt – Der
undersøges om tirsdag den 29. marts er en mulighed.

11

Bådvognen. På generalforsamlingen blev det vedtaget at bestyrelses skulle undersøge dette nærmere – konklusionen er at det vi vurderer at der er for dyrt at indkøbe
ny bådvognen, da alternativet er at man kan anvende en vognmand som alle andre
Den nuværende bådvogn (lettere repareret) kan dog anvendes på eget ansvar.

12

Lokalplanen er nu endelig vedtaget – vi kan nu starte med en plan for udviklingen af
havnen. Vi undersøger muligheder for erfaringsudveksling med Faldsled Strandpark.

13

Den nye hjemmeside skal fremme kommunikationen til havnens brugere.

14

Evt

Udsendt

____26-01-2022______________________

______________________________

Dato

Dato
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