Bestyrelsesmøde i Trykkerdammens Brolaug mandag d. 12. marts 2018
Til stede: Sysser, Annette, Hanne, Lars og Vibeke
Afbud: Kim og Erik
Dagsorden
1. Snorkelstien

2. Stenrev

3. Blåt flag

Referat
Nedlægning af snorkelsti står stadigvæk åben. Sysser
har talt med Michael fra Øresundsakvariet og har lovet
ham en tilbagemelding.
Ansvar vedr. benyttelse undersøges stadigvæk. Ifølge
Kystdirektoratet fuldmægtig ved Kystdirektoratet Lotte
B Olsen kan Brolauget ikke ansvarsfraskrive sig ved et
skilt opsat på broen med: Benyttelse på eget ansvar.
Der henvises til et civilt retsligt ansvar. Vi undersøger
sagen. Sysser har aftalt med Carsten Strøm fra
Helsingør Kommune om, at han vil undersøge sagen.
Vibeke spørge advokatdatter, om hun kan hjælpe os
ved at tale med en advokat i privat regi.
Lars kendte til andre steder fx færgen ved Ærø og noget
ved Mors, hvor man dykker/snorkler. Hvad er reglerne
her? Sysser ringer til Lotte ved Kystdirektoratet for at
forhøre om dette.
Michael fra Øresundsakvariet har orienteret om
følgende: De påtænker at lave et stenrev. Det er
naturpleje og det vil skabe liv til området. Der vil blive
indkaldt til flere orienterende møder, og Hanne og
Sysser vil gerne være med.
Det ligger på 10 m dybde – så det ligger langt ude, og
roklubben ønsker ikke stenrevet, da det kan skabe
problemer for roere, som ikke må kommer længere ud
end 300 m fra kysten, og dykkere, som nogle gange
opfører sig ureglementeret, men holdningen er, at
Roklubben og dykkerne skal kunne arbejde sammen.
Michael er også opmærksom på, at det skal hænge
sammen i vandet og oppe på land, da det kan tiltrække
flere.
Sysser så i avisen Nordsjælland, at der er findes et Blåt
flag light. Light betyder, at der ikke også er
skraldespande m.m.
Det viser sig, at Carsten fra Kommunen og Friluftsrådet
har udset sig 3 steder, hvor det sættes op i år: Julebæk,
Trykkerdammen, Jarlens grund i
Espergærde/Humlebæk.
Det er en prøveordning i år, hvor Friluftsrådet
registrerer vandkvalitet.
Bestyrelsen er tilfreds med denne beslutning, da det
kan trække nogle flere til broen.

4. Skriv til alle dykkere/medlemmer ang.
Opholdsregler, som vi henviser til

Vores budskab er: ”Pas på hinanden, og giv plads til
alle!” Der kommer så mange ved broen, og der skal
være plads til alle.
Der bliver skrevet et indlæg i Sportsdykkeren.
Herudover bør vi skrive til dykkerklubberne og
medlemmerne. Lars vil gerne være med til at skrive et
positivt brev, og Kim vil forhåbentlig være med til at
skrive
Samtidig med dette kan der sendes information om
arbejdsdag og fødselsdag. Der skal også info om
kontingent ud med denne information

5. Den nye kasse ved fortovet

6. Oprydning på stranden dag

7. Fødselsdagsfesten

8. Medlemmer

Vedr. evt. interesserede vinterbadere: Vi vil lave en
facebookgruppe vedr. badegrupper, så man har
mulighed for at locke sig på, når der er nogle, som
bader fra broen.
Vi skal købe materialer. Vi kan bruge trykimprægneret
træ, og der er afsat 5000 kr. til den.
Lars henter træ inden arbejdsdagen. Den skal stå fra
muren til trappen.
Den skal stå fast og være solid, så den kan klare
dykkerudstyr.
Der skal være tremmer i bunden, da der bliver vådt
inden i den, og en lås er nok.
Arbejdsdagen er d. 21. april kl. 10- 12. Sysser har kage
med, og andre må gerne medbringe kaffe/the/anden
drikkelse.
Husk, at alle tager spande, redskaber og skraldesække
med.
Der skal ordnes ved trappen, og der skal sættes nyt skilt
op. Bestyrelsen mener, at Peter har lavet det. Når
Vibeke sender referat af møde til Peter, spørger hun
vedr. dette.
2 års fødselsdagen er 24. juni. Kl. 14- 16.
Vi mødes ved Broen, og alle må gerne bringe noget
med til fællesbordet - alt er velkommet.
Dags dato: 70 personlige betalinger og to
dykkerklubber Aquanaut og Masterdive har betalt 500
kr. hver.
Vibeke udarbejder info til børnehaver og skoler om
kassen, som indeholder vaders, sorteringsbakker,
fiskenet, vandkikkerter, spande, undersøgelsesglas
m.m.
Når man melder sig ind og har betalt 500 kr. i
årskontingent, får man koden til kassen.

9.Regnskab

10. Evt.

11. Næste mødedato

Indestående: 25.258,33 kr.
Der er afsat 2000 kr. for 5 års optagning og nedlægning
af snorkelsti til Aquanaut, og ca. 5000 kr. til den nye
kasse ved fortovet.
Annette skriver til medlemmer om arbejdsdag og
fødselsdag, og Sysser skriver det på Facebook.
Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 21. august kl.19 hos Sysser,
Kystvej 2, Hornbæk.
Generalforsamling 2018 afholdes tirsdag d. 11.
september kl. 19
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen: Betaling
af kontingent flyttes til 1. januar.

Ref.: Vibeke Bacher
Referat sendes til Peter Kirkeby kirkeby49@gmail.com

