Referat af bestyrelsesmøde d. 08-02-14 i Foreningen Ejerslev Havn
Tilstede: Pit, Bjarne, Ivar, Michael og Kurt
1. Opfølgning fra sidst.
Der er ryddet op i kiosken.
2. Møde med Morsø Kommune Per Flemming.
Der skal sendes dagsorden til Per Flemming, hvorefter der indkaldes til møde.
3. Samtale i forhold til forpagtning af kiosk.
Der kommer en ansøger til samtale senere i dag.
4. Ny flydebro til store bådpladser.
Det aftales at der laves 5 nye store bådpladser, i forlængelse af den lille bro og rundt om det
lavvandede område. Der indhentes priser på flydebro og pæle.
5. Åben Havn.
Festudvalget har lavet et arrangement til d. 5. august, hvor der er åben havn på alle havne på
Mors. Program kommer senere.
6. Real Dania (møde med Bo og Arne Kirk).
Projektet i forhold til Real Dania er godkendt, så vi kan gå i gang med stien rundt om lagunen.
Tidsplan:
Marts-april 2014: Udarbejdelse og godkendelse af skitser i forhold til havnehuset.
September 2014: Første spadestik påbegyndelse af renovering af havnehuset.
Oktober 14-april 15: Udarbejdelse af undervisningsmaterialer i samarbejde med Molermuseet .
April-juni 15: Havnehuset står klar, fest og indvielse.
7. Strømstander.
Strømstanderne koster ca. 7000 kr. pr. stk. med 6 udtag.
Der skal være 3 på broen langs sydmolen (forhøjede).
Der skal købes to til autocampere.
Der skal købes to til den nye bro med store pladser.
8. Parkering af båd + trailer på parkeringspladsen.
Bestyrelsen har fået en forespørgsel angående langtidsparkering af båd/trailer på havneområdet i
sommerhalvåret. Det besluttes at der kræves aktivt medlemskab, samt at parkeringen finder sted
på pladsen ved "maskinhuset" .

9. Medlemmer 2014.
Der er sendt indbetalingskort ud til medlemmerne.
10. Generalforsamling 2014: dato og nye emner til bestyrelsen.
Generalforsamlingen afholdes d. 29. marts 2014 kl.13.00 på Feggesund Kro.
Kl. 12.00 er der smørrebrød (for egen regning) .
Skal bestilles senest torsdag d. 27 marts på telefon 20479719 (Bjarne). Pris 30,00 kr./stk.
På valg er Kurt og Michael. De modtager ikke genvalg.
11. Arbejdsweekend.
Der skal laves plads til autocampere og fiskerbådene til "legeplads" skal placeres.
Dato findes senere.
12. Evt.
Ingen punkter.
13. Festudvalgets ønskeliste.
Festudvalget ønsker 120 stole. Fast opstillet rygetelt. Fast bar med køleskab. Kabler. 3 liters
kaffemaskine. A tavle til reklamer. Søm, blok og hammer.
Der indkøbes 100 stole. Der skal ikke opstilles rygetelt. Der skal ikke indkøbes fast bar eller
køleskab. Der er strøm bestilt til opsætning ved teltet. Der købes kaffemaskine. A tavler købes.
Søm, blok og hammer køber festudvalget. Skiltemaskine må bruges. Reklame på hjemmeside og
Radio Limfjord ok. Sankt Hans bål på mole og ikke i havnebassin.
Tilsynsordning med teltet, bestyrelsen prøver at finde en ordning.

Referent: Mette Lynggaard

