Kalvehave Havn, Vordingborg Marina
Referat fra havnebestyrelses møde.
Tirsdag d. 8. 12. 2015 kl. 1900

Deltagere:
Sejlklubben Ulvsund

Jørgen Rasmussen

Sejlklubben Ulvsund

Birger Andersen

Sejlklubben Ulvsund

Michael Larsen

Erhverv

Otto Permin

Den gule stald

Thomas Finke

Kalvehave veteran bådelaug

Ole Larsen

Lokal Brugsen

Jesper Tofte

Afbud:

Otto Permin

Fraværende: Jesper Tofte
Dagsorden som følger:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3. Orientering om havnens drift - ved havnefogeden

Havnefogeden orienterede om havnens økonomi. Frem over vil der
hvert kvartal, blive fremlagt et mere uddybende regnskab, efter ønske fra
Havnebestyrelsen.
4. Havnens driftsøkonomi ved havnefogeden.
Havnefogeden informerede om, at der er udført renovering af defekte
elkabler, og der er sat nye eltavler op, men der mangler at blive skiftet et
kabel endnu. Ligeledes er der indhentet tilbud på renovering af mastekran
pris. 36875,00 kr. Og der er indhentet pris på fortøjningsøjer 112,50 kr. pr.
stk. Der er også rettet henvendelse til Tryg Fonden angående redningsstiger.
Vi har fået oplyst at de har fået udviklet en smart redningsstige som havnen
kan ansøge om at få tildelt til havnen. Hvis vi ikke kan komme i betragtning
til dem, er der indhentet pris på redningsstiger pris pr. stk. 4200,00 kr.
5. Orientering ved Havneformand.
Formanden orienterede om mødet med Havnechefen, at havnebestyrelse
blev inddraget i beslutnings processen angående havnens drift og økonomi,
og der bliver oprettet et fællesudvalg med en person fra hver havn.
6. Plan for udvikling af Kalvehave havn.
Thomas Finke orienterede om planer for Kalvehave havn. Man vil prøve, om
man kan kommer i gang, med nogle af de mindre tunge opgaver, så man vil
afholde et visions møde i den Gule stald 14 jan. 2016.
7. Eventuelt.
Under eventuelt oplyste Sejlklubbens Formand, at man ved Sejlklubbens 40
Års jubilæum vil markedsføre havnen, for at vise folk alle de gode
Oplevelse, man kan få på Kalvehave havn.
Næste møde. Tirsdag 26/1 2016.

