Møde i Augustenborg brolaug referat den. 31.8.2022
Tilstede:
Chr. Hell
Jens Bjerre
Lars Jensen
Steffan Stuhr (referent)
Samt tidligere formand Lars Baumann og Thomas Schmidt.

Dagsorden er som følger:


Overdragelse af løbende sager fra tidligere bestyrelse til ny
bestyrelse

Den lokale Havnemyndighed: Brolauget
Hvem har retten til at anvise pladser: Brolauget
Hvilke interesse tjener Brolauget: Der var enighed om at tjene alles interesse.
Med hensyn til lovligheden af Brolaugets vedtagne ordensreglement var der ikke enighed om.
T.o.: Det er i følge trafikstyrelsen, som de danske havne hører under, Sønderborghavn og ikke Sønderborg
kommune der er øverste havnemyndighed over vores søterritorie, hvorfor brolauget også ligger under for
Sønderborghavns ordens reglement, derfor skal de naturligvis godkende ændringer her til.
Punktet kommer også med på næste møde.
Povl Andresen: Ifølge anvisning fra brolaugets Advokat og Sønderborg havnemesteren kan Povl ekskluderes
pga. manglende betaling af fakturaer omkring gæstepladsen. Der var enighed om at han skal fjerne sin båd
inden den 15. 9. 2022 jf. særklit mail. samt annonce i ugeavisen.
Til info. Povls plads (87) er en gæsteplads vedtaget af Povl selv da han sad i brolauget..
Ny bestyrelse
Formand: Steffan Stuhr. Får også overdraget NemId.
Økonomiansvarlig: Lars Jensen

 Økonomi ved Lars Jensen
Blevet gennemgået, også Nets.
Brolauget er momspligtig.

 Optagning af både, Chr. Hell
Optagning af både: Tilmelding til optagning skal ske pr. mail. Der ønskes fremover fysiskopmærkning af
både og stativer, som hjemhørende i Augustenborg Havn. Chr. undersøger med vognmænd omkring
datoer.

 Opdatering på løbende sager og indsatsområder.
Havnemester ønsker at være med på betalingsautomat, så kaj indtægterne kan afregne separat til
Sønderborg Havn. SSP undersøger ved Beas.
Slæbestedsændringer er blevet godkendt jf. tegningerne af brolauget. Brolauget afventer Havnemesterens
godkendelse
Kameraovervågning som præventiv ”våben” mod de mange tyverisager ved broerne: Sønderborg
Kommunes kameraregler kan evt. bruges i Augustenborg. SSP undersøger ved havnemester.

·
Partshøring fra Sikkerhedsstyrelse vedr. alvorlige forhold på
Elinstallationer (se særkilt mail)
Chr. Undersøger mulighed om tilretning af tavler inden 9. sep. 2022, så partshøringen kan frafaldes.

 Næste møde: 21. september kl. 19.00…

