
 

 

Bestyrelsesmøde d. 7/11 2022 kl. 15:30 

Referat: 

 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Arrangør Bestyrelsen 

Referent Christian Schunck 

Deltagere  

Til stede Navn 

Ja Ole Guldsmed-Thomsen 

Ja Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Ja Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Ja Lars Johansen 
 

 

  



 
1. Økonomi 

Der er pt en fornuftig økonomi og der er stadig midler til etablering af tilslutning af den nye 
kran, herunder nye og større kabler. Der ud over skal der laves en boreprøve i 16m dybde 
for verifikation af undergrunden. 
Selve arbejdet med etablering af den nye kran påbegyndes efter nytår og det forventes at 
kranen rejses omkring uge 13 
 
I øjeblikket varierer prisen på el temmelig meget. Der bliver holdt øje med prisen og 
standerprisen justeres tilsvarende. 
 

2. Nyt fra havnen, stativer, kran, vaskeplads? 
 
De nyindkøbte stativer er samlet og klar til havnens medlemmer. 
 
Det indkomne tilbud på vaskepladsen der pt. regner med 25cm betondæk. 
Der skal tages kontakt til en anden leverandør for udarbejdelse af en pris der kan 
sammenholdes med det nuværende tilbud. 
Der ud over er det eksisterende tilbud med automatiske aktuator ventiler og der arbejdes 
derfor i retning af en mere prisbillig løsning. Samt en løsning hvor gråvand og 
overfladevand kan føres udenom filtrene. 
 

3. Nyt fra udvalg. Retningslinjer og oprydning i garnredergård. Status på nye redningsstiger. 
Førstehjælpskursus. Forslag om sejlsikkert kursus fra Bådelauget 
https://soesport.dk/sejlsikkert/book-et-sejlsikkert-foredrag-  
 
Der er blevet ryddet op i garreder gården og de ildelugtende baljer er blevet fjernet. 
 
Der er blevet bevilliget 3 redningsstiger til næste år og der skal søges om yderligere. 
 
Indtil videre er der kun 3 tilmeldt til førstehjælps kursus og det er spændende om der 
kommer flere. 
 

4. Træskibslaugets hus, containere 
 
I øjeblikket er der ingen direkte forestående planer om at afhænde træskibslaugets hus. 
 
Bestyrelsen skal have et møde med Børge omkring den container han har stående oppe 
ved material gården og hvordan der skal tages hånd om den. 
 

5. Ansøgning af fonde 
 

https://soesport.dk/sejlsikkert/book-et-sejlsikkert-foredrag-


Der er endnu ikke blevet ansøgt om fonde men listen er på vej. 
 

6. Arbejdsdag 
 
Der er lavet referat af havnegennemgangen for at holde alle opdateret. 
Der ud over er Jens kommet med på mail-listen over referater. 
 

7. Portfolio, årshjul, Facebookside, hjemmeside opdateres (spam og reklamer) 
 
Der er pt. mange udeståender på den nye hjemmeside og der ligger derfor stadig et stort 
arbejde foran os, for at få den til at køre optimalt. 
 
Der skal oprettes en profil til Johannes, så der er mulighed for at lægge notater ind på 
siden. 
 

8. Havneudvidelse og plan.  
 
Der er ikke noget nyt omkring havneudvidelsen siden sidste møde. 
Der skal laves tegninger mm. som skal danne grundlag for et nyt udgangspunkt. 
 

9. Sælg truck, priser på bådpladser, både væk fra vinterplads. 
 
Det påregnes at priserne på bådpladser skal stige med 50 Kr./m., således at en 4m plads 
stiger med 200kr. årligt. 
 
Trucken skal sælges og der skal derfor varsles til medlemmerne at de snart skal op, hvis de 
skal drage nytte af havnens service. Såfremt at man vil op senere skal de selv sørge for 
optagning af egen båd. Protruck bliver kontaktet for at få en vurdering. 
 
Der er taget kontakt til enkelte medlemmer der har både liggende på havnen, med henblik 
på at få dem fjernet fra havnen. Hvis der ikke bliver indgået en aftale indenfor rimelig tid 
skal de enkelte både fjernes for medlemmets regning. 
 

10. Kommende arrangementer. Havet som have møde 4/10. Havnemøde RH 10/11 
 
Gløgg og æbleskiver til jul afholdes den 10/12-2022 kl 10.00 
 

11. Evt. 
 
 
 
 



 

 


