
 

 

Bestyrelsesmøde d. 5/9 2022 kl. 15:30 

Referat: 

 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Arrangør Bestyrelsen 

Referent Christian Schunck 

Deltagere  

Til stede Navn 

Ja Ole Guldsmed-Thomsen 

Afbud Kim Hoppe 

Ja Per Bech Christensen 

Ja Palle Thomsen 

Ja Christian Schunck 

Ja Johannes Frøstrup 

Ja Lars Johansen 
 

 

  



 

 

1. Økonomi 

Regnskabet ser fornuftigt ud efter indbetaling af moms. 

El-priserne bliver løbende opdateret med nye priser, så de afspejler prisudviklingen. 

 

Der er kommet ordrebekræftelse på levering af den nye kran. 

Der udestår stadig byggetilladelse til opførsel af kranen, som pt. har 12 uger 

behandlingstid. 

Den nye mastekran er påbygget den nye kran, som en kran med udlæg. 

Det blev vedtaget at kranen skal være blå. 

 

Der er kommet ordrebekræftelse på nye stativer til udbygning af det eksisterende 

portefølje på havnen. Der er bestilt i alt omkring 70 stativer. 

Der er bestilt ekstra ben og bukke i tilfælde af at folk vil tages op med mast. 

 

2. Nyt fra havnen, rød grøn skilte, gæstesejlere og autocampere, toiletter? 

I forbindelse med opførsel af den nye kran i løbet af vinteren er der blevet informeret om 

at det ikke er muligt at komme i vandet til foråret 2023, medmindre man er kommet i et 

standardstativ ved optagning i efteråret 2022. Grunden er at fundamentet til kranen bliver 

etableret der hvor trucken normalt holder for at tage både op og i. 

 

I forbindelse med vedligehold af havnen er der bestilt yderligere pæle hjem til renovering 

af broerne. 

 

Der har været møde med havneingeniørerne omkring hjemtagning af tilbud på renovering 

af molehovederne. På grund af klima ændringer vurderes det at molehovederne skal gøres 

en meter højere. 

 

Der er stor stigning i besøg af både gæstesejlere og autocampere i 2022. 

 

Der er kritik af rengøringen af de offentlige toiletter på havnen og det bliver taget op til 

vurdering hvad der kan gøres bedre. 

 

3. Nyt fra udvalg, marked, legeplads 

Husudvalget er ved at kigge på nogle huse der er solgt og formidle dem videre til de næste 

på ventelisten. I forbindelse med venteliste er det i dag sådan at hvis man siger nej til et 

tilbudt hus, så ryger man bagerst i ventelisten. Der er blevet foreslået ændringer i 

regulativerne der skal tages op til generalforsamlingen. 

 



Der er blevet afholdt marked ved legepladsudvalget og resultatet var et fornuftigt overskud 

efter alle udgifter er blevet dækket. I forbindelse med markedet er det nødvendigt med 

flere hjælpere. 

 

4. Tilbud på flydebro og beregning af større både ved broer. Redningsstiger. 

Det skal undersøges hvad der er for muligheder omkring erstatning af den eksisterende 

midterpier med flydebro, og hvad det vil give af muligheder for større både. 

 

Der er søgt om 17 redningsstiger ved trygfonden til placering rundt om på havnen. 

 

5. Ansøgning kommunekredit. Ansøgning af fonde, fremtidens strande ansøgn.13/9 

Der er søgt om lånoptagelse af byggekredit og bestyrelsen har alle accepteret hjemtagelse 

af lånet. 

 

Der kan ikke søges midler hos fremtidens strande, da vi som havn ikke kan ansøge. 

 

Det skal undersøges hvad der kan søges af midler i form af fonde til etablering af 

vaskeplads, da etablering af kran mv. er blevet dyrere end forventet pga. prisudviklingen. 

 

6. Færdiggørelse af ny terrasse, arbejdsdag, trøjer, chikaner 

Terrassen er ved at være færdig og der er kommet tag på overdækningen. 

Der mangler stadig etablering af urtekummer, maling og andre småting. 

 

Der er arbejdsdag den 15/10 og der skal forberedes plakater og laves opslag på FB og 

hjemmeside. Opslaget skal lægges op 14 dage før. 

 

Der er flere forskellige modeller af jakker og trøjer. Og der forskellige muligheder bliver 

undersøgt. 

 

Med hensyn til chikaner for dæmpning af hastigheden på havnen kan der anvendes 

hoffmann klodser med plankeværk. 

 

7. Portfolio, årshjul, Facebookside, hjemmeside opdateres 

Der er kommet et oplæg til hjemmesiden. 

Den skal gennemgås for det generelle udseende og tilbagemelding skal gives til Soft-

Inform. Når den nye hjemmeside er på plads skal Facebook mv. opdateres. 

 

8. Havneudvidelse og plan. Fysisk møde på havnen. 

Der er møde på havnen vedr. udvidelse den 12/9 kl 15:30. 

 

9. Kommende arrangementer. Havnemøde RH 15/9 

Der skal bestilles forplejning til havnemødet. 



 

10. Evt. 

Falck har været kontaktet i forbindelse med hjertestarter/førstehjælpskursus. 

Der er givet et tilbud til havnen om 3 aftener og der skal gives tilmelding. 

Som oplæg skal der afholdes kursus den 10/10 eller 14/11 kl 19.00 og det skal undersøges 

om det er muligt.  

 

 

 

 

 


