Havneudvalgsmøde Torsdag den 22/9 2022 i klublokalet- Referat
Afbud fra Klaus.
Velkommen til Benny og Jan, som er nye medlemmer af udvalget

1. FL orienterede om nyt klubhus – Status.
Arbejdet kører ok. Vi kunne godt ønske os lidt mere hastighed i processen,
men det tages op på alle byggemøder. Alle materialer er bestilt , så dette ikke
kan give yderligere forsinkelser. Håber på at huset er færdigt omkring
november.
2. Området omkring Snekken / opgaver på Snekken i efteråret.
Besked fra Dorthe ude til alle sejlere. Hun har samlet navneløse master i
masterummet i masterummet Den 15/10 skal de være ude.
Vi lægger dem i en bunke øst for toiletter .
Aktivitets / kapsejladsudvalg og havneudvalg skal se på værkstedet. Er der
noget der skal ryddes op, så der er frit til master
Der skal mærker på alle master , når de lægges ind. Maærkater ligger i
klublokalet. Flere hos FL.
John, Bo, Jan, Eli, Benny tager sig af rydning af masterummet og værksted.
Gamle, Borde og stole ? Vi lader dem stå indtil videre.
Vinduer i masterum trænger til udskiftning. Venter til efter byggeri er færdigt.
Tag afventer også færdiggørelse af nybyggeri.Vi skal have talt pengene.
Vinduer i klublokale trænger også til udskiftning.
Maling på nordfacade. Der er en opgave med maling, som vi selv kan påtage
os. Jørgen, Bo, Ole, John m.fl. Tirsdag den 27. Klokken 9.00
Eli vasker ned søndag.
FL informerer restauratør. ( Jørgen har allerede talt med ham) Jørgen fik ved
denne lejlighed en anmodning fra restauratør om bedre adgangforhold for
handicappede til restauranten. Foreløbig foretager vi os ikke noget.

3. Masterum. Evaluering af brugen sidste vinter / forår.

Hvad skal ændres for at forbedre sikkerheden.
Niels laver nogle små vogne til de meget tunge master, så de kan køres ind og
skubbes på plads uden at køre i skinnen
Afkortning af vanger imod værkstedet. Det undlader vi. Der er en enkelt der
skal ombyttes, da der er sat en lang gammel op
Regler for opbevaring?
Eli havde inden mødet udsendt oplæg til retningslinjer. Ddet flotte materiale
belvet gennemgået og enkelte korrektion tilføjet : Materialet sendes til
Kenneth der lægger på hjemmesiden. Efterfølgende sendes en besked til
Mona med anmodning om, at der udsendes mail om , at de nye regler, nu
ligger på hjemmesiden (link)
Master i rummet på nuværende tidspunkt? Fjernes og lægges på pladsen.
Plads til alle master? – Der er plads til alle master, hvis de lægges rigtigt. Vi
har flere pladser end tidligere.
Værkstedet?
Flere bukke? Der er ikke behov for flere bukke
HUSK Mærkater på alle master .
4. Nedtagning af flagmast – Eli – Hvordan forbedrer vi sikkerheden ? Leje/ lån af
lift ? Kran ? Eli melder ud og laver aftale med Henrik fra Palles kraner. Matsen
nedtages primo november.
Eli organiserer. Vi låner /lejer en lift af Ole Stage. Vi andre indkaldes og stiller
arbejdskraft til rådighed.
5. Bukkegården ? Skal vi arbejde på en ny dag til oprydning / studsning i løbet af
vinteren ? Hvem ejer, vedligeholder og administrerer bukkegården .
Mig : Det gør vi for Sejlklubbens medlemmer. FL indkalder i løbet af vinteren
til en weekenddag / bukkerumsdag.
6. Samarbejdet med havnefogeden i sommeren der gik ? Hvad kan hun gøre
bedre ? Hvad kan vi gøre bedre ? Vordingborg Kommune og havnen – Hvad
ved vi ? Offentligt toilet i vinter ? .
Havnen stiller handicaptoilet til rådighed for klubbens medlemmer, men vi
skal gøre det rent. Olestiller sig til rådighed for / udførelse organisering af

denne store opgave Kode 3048. Toilet til fastliggere er et af baderummene.
De gør selv rent og har egen kode ?? Der betales ikke ekstra for brug af disse
baderum.
Nybygning af offentligt toilet : Dorthe arbejder, sammen med andre fra VK,
med byggeplaner for et nyt toilet. Det gamle ved fiskerne bliver revet ned.
Vi forslår, at kommunen sætter en toiletvogn op til vinter eller laver en
ordning, så der er et offentligt toilet i vinter. Der er behov. Har kommunen
nogle stående. FL hører Dorthe.
En af vandhanerne på bro 1 har været utæt. Den er nu lavet. Det tog ret lang
tid. Vandet kan lukkes af ved hver bro. Dorthe skal orienteres om dette.
7. Bådoptagning i vinter . Niels Jørgen har planlagt . Datoer 12/10 og 23/10 ?
Niels Jørgen sender besked til udsendelse til Mona. Aftale med Palle ? Ok .
Medhjælpere ? Kølbådene i ungdomsafdelingen? Det klarer Jørgen .Plads til
alle både . Bådenes placering på havnen. Palle gør det mest praktiske.
Tvivlsspørgsmål vedr enkelte både afgøres af Ole S, Niels Jørgen eller
Flemming ( EVT i samarbejde). Der kommer til t stå ca. 32 både ved sorte
pakhus. Henrik starter som regel ved Sibirien.
Henrik har stor indflydelse på bådenes placering.
Stativerne skal stilles efter den færdige liste, når denne er udarbejdet af Niels
Jørgen ( vent med at stille stativer op)
Ole og Jørgen kører med i videst muligt omfang.
8. Skrivelse til medlemmerne med praktiske efterårs informationer.- Vi skriver
ikke yderligere ud.
9. Ekstra punkt : Nye DS bøjer- Forslag om flere bøjer : John indgår i udvalget med
Ole. Der arbejdes på at lægge et par stykker mere ud . John undersøger videre.
John undersøger ligeledes muligheden hos Danske Tursejlere.
Næste møde : ? Når vi kender en endelig dato for husets færdiggørelse.

Tak for et rigtig godt møde og tak for den velvillighed der er i forhold til
løsning af alle opgaver. Så er det ikke noget problem at være
udvalgsformand.

Referent
Flemming

