
 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE. 

Dato. Torsdag den 11. juni 2020. 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives. 

2. Status med arbejdet på havneområderne, er vi klar til corona sæsonen 2020? 

3. Hvordan går det med byggetilladelsen juni  

4. Møde med MFK. 

5. Nyt fra Havnefogeden  

6. Gennemgang af opgaveliste 

7. Lidt tal fra kasseren. 

8. Bordet rundt E.v.t. 

 

Afbud fra Dion og Torbjørn 

 

Ad. 1. 

Referat underskrevet.  

Ad. 2. 

Det har været en god pinse for havnen. Fin start på sæsonen. Ros til havnen fra flere sider. 

Uddybningen er OK. 

Flydebroen syd for havnen er afmonteret. Den var farlig at gå på. Flere er kommet til skade. MFK foreslår at 

broen repareres. 

Kystdirektoratet mener at der skal laven en undersøgelse af forholdene omkring flydebroen. Pris ca. 

100.000 kr. 

WIFI virker efterhånden. 

Der er efterhånden ryddet op på vinterpladsen. Til efteråret skal der laves plads til både op til seks meter 

på vestsiden af volden. 



 

 

Nordsiden af sydvolden skal være forbeholdt autocampere. 

Ad. 3. 

Udvalget har godkendt ansøgningen og skal byggetilladelsen i høring i 4 uger. 

En mulig tilladelse kan være klar den 10 juli. 

Tømreren Renee er stadigvæk ved godt mod og er klar til byggeri. 

Havnens lejekontrakt med MJK skal revideres snarest. Som den ser ud nu er den ikke meget værd. 

Der kan laves et tillæg til den eksisterende erhvervsleje kontrakt.  

22.000 kvm. Er det areal som havnen har lejet, men hvem ejer egentlig arealet. 

Måske skal vi til at overveje en udvidelse af havnen. Måske det kunne komme med i den kommende 

kommuneplan. 

Ad. 4. 

Dagsorden og referat fra mødet vedlægges. 

Dion og Niels deltog i møde med MJK. 

Der skete ikke særlig meget. 

Bådklubben har søgt om byggetilladelse til nyt klubhus. Bygningen skal have sadeltag og ikke ensidig 

hældning. Skal tilsluttes vand og kloak. 

Vi bør overveje et medlemskab af Flid. Foreningen har egne jurister som medlemmerne kan kontakte. 

Prisen er 5.500 kr. pr. år. Det første år halv pris.  

Det besluttes at vi prøver det første år. 

Ad. 5. 

Sikker havn er klar. Der skal tegnes et kort over havnearealet med stiger og bådshager. 

Vaks-teamet kommer snarest med borde/bænkesæt med nye brædder og bolte. 

Vi er startet med en nye GTL diesel og har fået et Shell/GTL flag. Prisen vil på sigt stigen men vi beholder 

den nuværende udsalgspris. 

WIFI kører godt. 

Belægning maj 2019   103.         Belægning maj 2020  345. 

Dieseltallene er stort set det samme. 

Der er få pladser tilbage. Især jolle-pladser. 

 



 

Toiletlåsene har det med at gå i baglås. Det er lidt problematisk. 

Wiren på beddingen er sprunget og der kan kun trækken med halv kraft. Brian indhenter pris på ny wire og 

vi tager stilling til det på næste bestyrelsesmøde i aug. 

Fælleshuset er åben igen. Toiletterne er fortsat lukkede. De skal rengøres to gange dagligt. 

Der skal beskrives hvordan havnen fritages for ansvar ved brug af beddingen. Måske skal vi kontakte Flid. 

Der skal laves en lejekontrakt på de nye skure. 

Ad. 6. 

Se bilag. 

Ad. 7. 

Regnskabet for de første måneder ser fint ud, dog er vi lidt bag efter i forhold til sidste år, men har dog også 

haft investeringer til wifi anlæg og sikker havn. 

Ad. 8. 

Vi afholder generalforsamling lørdag den 03. Oktober 2020 i fælleshuset kl.  10.00 

 

Referent: 

 

Lars Fibæk  

 

 

Bestyrelse 

 

 

Niels Rasmussen                Kent Dion                  Lars Fibæk 

 

 

  

Bo Vernersen               John Nielsen                                      Ole Skadhauge 

 


