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Dagsorden:
1.

Mødets emner:

Generel snak om notatet fra bestyrelsen og hvordan vi vil tilgå opgaven.
Det er besluttet at vi laver 2 forslag til kommende eller næste års generalforsamlingen.
Forslag 1. indeholder havnen som den ser ud nu med placering af C og D bro som i dag,
med mulighed for at lave en ny 5 meter plads på E broen, og et nyt molehoved ved
fyret. Derudover er der mulighed for hvis vi kan få lov, at lave 3-4 pladser på udvendig
side af Øst molen (der skal søges om dette)
Forslag 2. indeholder et ændret design af C broen delt op midt på, og med længere
udrustningsbro fra A broen, det vil give mere ro om slæbestedet når det er i brug og
mere plads på udrustningsbroen. D bro placeres som i dag.
For begge forslag undersøges priser på flydebroer i genbrugsplast https://allflexnordic.com/ samt broer som vi har i dag på borerør og lavet af træ.
Lamper, vand og lys til de nye broer.
Tegning af de 2 forslag er sat i gang for brug til beregning af priser på broer, el vand,
uddybning, pæle osv.
Uddybning: for uddybning skal der findes ud af hvor og hvor meget det er nødvendigt at
uddybe, der tage kontakt til Subseasurvey for pris på pejling/scanning af bunden samt
udregning af hvor mange m3 det skal klappes, udgangspunkt dybden fra det nautisk
søkort.
2.

Eventuelt:

Der er lavet et projekt opfølgnings ark hvor vi løbende vil, fastholde vores beslutninger
og fremdrift samt informere bestyrelsen og havnens medlemmer.
Næste møde indkaldes på min forening når vi har nye tegninger og priser på pejling.
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