Referat fra Sejlklubbernes havneudvalg
20/10 2019

Deltagere var: Ulrich Christensen, Carsten Birch og Ivan Mortensen.

Da der kommer flere nye sejlere, har vi behov for at ridse reglerne op for benyttelse af masteskur, samt
værft. Ivan laver et lamineret skilt som hænges op i alle skure og på værftet.
Havneudvalget har besluttet at lave aftale med en anlægsgartner, om at holde vinterpladsen, da flere
pladser ikke rigtigt bliver holdt jf. reglerne. Som det ser ud lige nu bliver bådpladserne ikke økonomisk
belastet.
Tanken til Spilde olie er blevet fjernet, da indholdet ikke altid var olie, og vi derfor ikke havde mulighed for
at komme af med tønden, udgiften til et anlæg er rigtigt dyrt, derfor skal man selv fjerne olien og køre det
på lossepladsen, som modtager det gratis.
Bimåler udlån skal for eftertiden registreres, og der bliver lavet en udlåns kontrakt, hvor brugeren hæfter
for Bimåleren som er anslået til en pris på kr.750.00,- + anslået forbrug! Ivan udarbejder en aftale
kontrakt.
Udvalget har besluttet at indkøbe en hjertestarter, da følgende sponsorere har meldt sig:
CM. Industri lakering, Tømmermester Erik Jensen, Marineforeningen, Dansk Revision og Randers Sejlklub.
Købet og installeringen klare sponsoratet, den efterfølgende vedligeholdelse klare Havneudvalget.
Hjertestarteren vil blive placeret ved siden af betalingsautomaten, på Randers sejlklubs terrasse.

Petroleums-broen skal renoveres, pris for renovering er kr. 30.500.- dertil kommer evt. udskiftning af vand
slanger og flytning af el-standere om nødvendigt.
Fjorden vil lave en stophane, således Petroleumsbroen kan kobles fra, og vi kan åbne for vand på den lille
vinter-plads til foråret.
Der er sendt en mail til ejerne af Madonna, om at vende båden, og lave en bedre sikring af stativet, ( detter
er i den mellemliggende periode blevet klaret.
Der er sendt mail til ejeren af Eva, da båden stadig står i træstativ, og endda kun bære på den ene side, Ivan
har ligeledes indtalt på hans telefonsvarere, men intet er sket og der er ikke kommet svar på mail.

Der afholdes skippermøde den 23/2 2019 i Fjordens klubhus.

