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Referent Christian Schunck 
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Ja Christian Schunck 
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       Gennemgang af regnskab med Martin. 

Regnskabet blev gennemgået af Martin og de enkelte poster blev diskuteret. 

Tallene ser fine ud og der er ingen tal der giver anledning til diskussion. 

Ole gik efter gennemgang af regnskabet. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

I henhold til det vedtagne på sidste referat er referatet godkendt. 

 

2. Økonomi 

Økonomien ser sund ud og der er løbende indtægter og udgifter som sædvanlig. 

 

3. Nyt fra havnen, kran, vaskeplads, autocamperplads, Beas automater, uddybning og 

havnehoveder, dispensationer og lokalplan. 

Opførelsen af kranen lader vente lidt på sig, da der bliver nølet fra kommunen. 

Der bliver løbende ændret på betingelserne og krav fra kommunen vedrørende 

konstruktionsklasse. 

 

Opgraderingen af autocamper pladsen er lige så stille påbegyndt og de første sten er 

flyttet. I samme ombæring skal der graves kabler ned til de nye BEAS automater. 

 

Uddybning af indsejlingen pågår og der har været opstartsmøde med Årsleff og Vesterfjord 

angående renovering af molehovederne. Det forventes at projektet starter umiddelbart 

efter påske. 

 

Der er stadig en del arbejde i forbindelse med dispensations og lokalplanen. 

 

4. Nyt fra udvalg. Deltagelse i Flid møde i Ålborg 

Der er intet nyt fra havnens udvalg. 

 

I forbindelse med FLID mødet i Aalborg kommer der en række webinarer omkring El-

sikkerhed og GDPR m.fl.  

 

5. Ansøgning af fonde 

Intet nye vedr. ansøgninger til fonde 

 

6. Portfolio, årshjul, Facebookside, Prisstigning på huse i årshjul. 

Den påtænkte prisstigning skal indskrives i årshjulet og der skal indberettes i december. 

 

7. Havneudvidelse og plan 

Der er ikke kommet nyt og det forventes ikke at der sker yderligere før der vedtaget en 

lokalplan. 



 

8. Sælg truck og mastekran. Annonce 

Der er laven en annonce på både truck og mastekran- og der er kommet lidt interesse for 

det. 

 

9. Kommende arrangementer. Generalforsamling, jubilæum (nedsæt festudvalg) 

I forbindelse med generalforsamlingen er det vedtaget at Birger spørges om han er 

interesseret i at være dirigent igen i år. 

 

I forbindelse med jubilæet har Per udfærdiget et overslag over hvad det eventuelt kan 

medføre af omkostninger. Oplægget skal gennemarbejdes og der skal lavet et oplæg til 

generalforsamlingen. Der laves en mindre justering og oplægget sendes rundt til 

bestyrelsen. 

Per, Palle og Johannes nedsættes som udvalg og arbejder videre med et oplæg og det skal 

lægges på agendaen til generalforsamlingen, der skal være ude 10 dage før. 

 

10. Evt. 

Bruno skal kontaktes med henblik på om der er aftalt annoncering på hjemmesiden, ud 

over annoncerne i bladet. 

 

Der er bestilt opdatering af BEAS systemet med henblik på justering af havnepriserne. 

 

 

 

 

 

 

 


