
 Mødeindkaldelse 5-September august 2022 

  Klub huset kl 17.00 

Indkaldte  Søren Rasmussen, Palle Knudsen, Brian Petersen, Helle Melgaard, (Stine Majland -pkt. 2) , 

Mogens Jordt 

Afbud   

Dato   05-9-2022   Kl. 17.00  

  

Agenda 

 

  

1 Sidste mødes referat 

2 Kiosken – Møde med Stine (strøm M.v ) 

3 Opfølgning / status Økonomi– Moms fritagelse 

4 Hjemmeside – status  

5 Opfølgning Kvistgårds hus. (status) 

6 Affaldshåndtering – noget nyt? 

7 Kajakskjul  

8 Vedligeholdelse opgaver / reparationer...  

9 Status ny bom til slæbested 

10 Status på spil til postgården  

11 Status betalingskort opdatering til automat  

12 Vedligeholdelses plan 

13 Lokalplan / Faldsled havn 2030 

14 Indkomne mail til bestyrelsen (Jvf. formandens opfordring på generalforsamlingen)  

15 Div.   

 Næste møde aftales senere den mandag den 24 oktober   

     

  

 

Punkt/ 

Action  

Kommentar Ansvarlig 

 1  Sidste mødes referat er godkendt  

2  Kiosken har problemer med at have nok strøm indlagt- Dette giver betyder at 

sikringerne springer når der er travlt. 

Der arbejdes med en opgradering af lejemål. - der tages kontakt til Premier is (Søren) 

tilbud indhentes (Palle på El, Brian på gravearbejde) 

 

3 Økonomi: Moms fritagelse undersøges stadig   

4 Hjemmeside fungerer nu   

5 Kvistgårds hus – Brian indkalder grønlykke til et møde   

6 Affaldshåndtering – der arbejdes med ny dato.  



7 Kajakskjul: Nr Broby fri og efterskole skal indføres i kajak kluppens aftale. - Helle 

fremsender regning. 

 

8 Nye lanterner i indsejlingen er nu sat op.    

9 Status ny bom til slæbested – Tilbud modtaget – bommen bestilles   

10 Spillet skal overholde arbejdes tilsynet krav – hvilket det ikke gør. 

 

Bestyrelsen vurderer at brugerfladen af havnens spil ikke matcher indkøb og 

vedligeholdelse af nyt spil, Hvorfor spillet nedlægges.  

Bestyrelsens vurdering er at optagning og isætning af både sker med kran (Indrettet 

plads ved mastekranen) eller via køretøj på slæbestedet. 

 

11 Automaten er nu opdateret   

12 Vedligeholdelses plan   

13 Lokalplan – Faldsled haven 2030 – Søren indkalder til separat bestyrelsesmøde.   

14 Svar på Indkomne spørgsmål (Mail) l siden sidst:  

Omkostninger/indtægter omkring mastekran og slæbestedet – Dette bliver ikke 

opgjort – dat det anses som en facilitet på havnen. 

Ophaler vogn – det henvises til tidligere referat – hvor Ophaler vognen ikke længere 

er i havnens regi.  

Pris på stander med og uden bi måler er anslået 10.000 kr Spørgsmålet er ikke 

længere relevant da afgift fritagelse ikke kan ske hvis der bruges bi målere 

Rettigheder til køb af plade – Havnens medlemmer (Pladsejere og byens borgere) 

har førsteret. 

Pladser bestyres af havnefogeden i samarbejde med bestyrelsen. Se 

beslutningsforløb fra sidste referat  

 

 

    

 

Udsendt  

 

__08-9-2022________________________ 

Dato   

 

______________________________ 

Dato  

 


