Information fra bestyrelsen 29-10-2019
Rengøringsdagen forløb godt og mange var mødt op til den lovet morgenmad og for at give en hånd med til
rengøringen, de fleste ting på listen blev nået dog undtaget maling af træværk udendørs som skal vente til foråret.
Barkovnen blev også tømt for væske og klargjort for vinteren. Efterfølgende blev der serveret Forloren skildpadde og
efterfølgende gammel ost med sky.
Bådoptagningen forløb som den plejer og 12 joller blev taget på land af Arne Pedersen som trofast var mødt med lastbil
og kran. Vandstanden var lovet faldende om formiddagen til – 52 cm under daglig vande, så det hastede med de sidste
joller inden det blev for lavvandet til jolleoptagningen, men alt forløb fint.
Standerstrygningen forløb også fint og med 40 betalende medlemmer til frokosten blev det til en rigtig god dag for alle,
endnu en gang tak til festudvalget som havde lavet en særdeles god frokost.
Et ønske om navneændring fra Rusesyning til Klubaften er et mere dækkende navn og måske giver det flere medlemmer
lyst til at komme om onsdagen til en såkaldt klubaften som kan indeholde mange forskellige gøremål. Rusesyning er lidt
forældet og ikke mange syr ruser mere. Bestyrelsen vedtog at det fremover skal hedder ”Klubaften”.
Havnenyt er nu ved at være klar til at blive trykt, Havnenyt udkommer 1. december og næste gang den. 1. maj 2020,
følgende oplag den. 1. november 2020.
Et møde om kystsikring som blev afholdt den. 23. oktober med firmaet Watertube Solutions, firmaet rådgiver og sælger
højvandssikring. Flere foreninger og erhvervsdrivende fra havnen deltog i mødet. Der er endnu ikke modtaget priser på
hvad det vil koste med Watertubes som er 2 sideløbende rør fyldt med vand, højden er 1,2 m og sikre til en
stormflodshøjde på 80 cm. De kan tage et tryk på 2,5 ton pr. meter. Det virkede lidt tungt og vanskeligt at udlægge,
specielt rundt om hjørner. Holdbarheden er op til 8 år som ikke virkede af lang tid i forhold til prisen. Et andet projekt
udtænkt af Bådelaugets stormflodsudvalg er også på tale, det er en billigere form for sikring med presenninger, det er
under udarbejdelse og projektet vil blive afleveret med overslag på pris.
Udsugningen i Bådelauget er nu repareret og virker igen, det var Ny-EL som stod for renoveringen. Pris DKK: 3.100,Ruden i køkkenvinduet er udskiftet med nyt glas. Nysted Havn erstatter for den skade de har forvoldt ved brug af
kratrydder i september måned. Det er Øster Ulslev Byggeservice som har stået for udskiftningen. Prisen kendes ikke.
Internettet virker til tider ikke og kobler ud på Wi-Fi Routeren, ny router er indkøbt og der arbejdes på sagen. Fibia
udskifter fiberboksen med en nyere model som kan tage større hastighed, arbejdet forventes blive udført den. 20.
november 2019 og samtidigt ændres hastigheden fra 50/50 til 100/100 Mbit mod betaling af DKK. 20,- pr. måned.
Hvis muligt - afholdes næste bestyrelsesmøde den. 26-11-2019 og er sidste møde i år.
Bestyrelsen.
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