
 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. 

Torsdag den. 13. aug. 2020 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives. 

2. Status over sommeren 2020 belægning m.v. 

3. Status byggeri af skure. Udlejning 

4. Sikker havn 2020 Redningsveste til børn. 

5. Nye tiltag efteråret 2020 og foråret 2021. 

6. EVT referat fra møde med MFK? 

7. Nyt fra Havnefogeden. 

8. Lidt tal fra kasseren, Torbjørn eller John 

9. Gennemgang af opgaveliste. 

10. Bordet rundt E.v.t 

 

Afbud fra Torbjørn 

Ad. 1. 

Referat godkendt og underskrevet. 

Ad. 2. 

Juli blev en skidt måned. 200 overnatninger færre end sidste år. 

Det har rettet sig i august med 1343 både og 269 autocampere. Alt i alt ser sæsonen ud til at blive ganske 

god. 

Især ser vi mange unge familier med børn og mange ældre. 

Salget af diesel er foran sidste års salg. 

Da der er krav om rengøring af toiletterne to gange dagligt, holdes toiletterne i fælleshuset lukkede indtil 

videre. 

Ad. 3. 

Byggetilladelsen kom den 10 juli og tømreren Rene gik i gang med det samme. Resultater ser meget flot ud. 



 

 

 

Der mangler endnu at blive trukket kabler. Det vil Brian og Niels gøre senere. 

Brian og John står for udlejningen.  

Skurerne vil blive malet til en arbejdsdag i foråret. Tagvandet ledes ud i havet. Niels og Brian køber ind til 

rækværk ved den lille plads og det vil blive lave på en arbejdsdag. 

Vi har modtaget de 290.000 kr. den 14 juli. Der er oprettet et gældsbrev og pengene skal betales tilbage 

over 9 år. 

Prisen for skurerne bliver 608.000 kr. 

Ad. 4. 

Tavlerne er gjort færdig. 

Vi skal have ansøgt Trygfonden om redningsstiger. Lars ansøger. 

Vi mangler at indsende dokumentation for at vi er Sikker havn. Når det er i orden vil vi modtage et Sikker 

havn flag. 

Redningsveste fra Trygfonden er på vej. 

Ad. 5. 

Vi skal måske have nyt slidlag på slæbestedet. 

Repo ved jollebro. 

På sigt skal vi tænke på bredere bådpladser. 

Ved næste generalforsamling vil vi foreslå en prisstigning på gæstesejlere og autocampere. 

Pris og nye tiltag skal på næste bestyrelsesmøde. 

Vi skal overvej affaldssortering på havnen. 

Ad. 6. 

Covi og MFK. 

Rapporten fra Covi findes på nettet. Der er mangler i rapporten, men Covi har erkendt fejlene. 

Det er en fin havn – godt vedligeholdt. 

Dog er der sandindtrængning flere steder. Spunsvæggen er tyndslidt flere steder. Der skal skiftes anoder. 

Asfalten synker flere steder. Der mangler sten på molerne. Læ væggene på molerne er hullede og slår flere 

steder revner. 

Der er afsat 1,2 mill. Til alle havne i MFK. 

Ifølge Covi skal der bruges 1,7 mill. Alene i Øster Hurup havn. 



 

 

 

Lejekontrakten og budget skal drøftes. 

Oplæg af både og stativer vest for parkeringspladsen. Det er et naturareal som ejes af MJK, men som 

havnen lejer af MJK. 

MJK skal sørge for plads til afskrab og malingsrester. 

Ad. 7. 

El i de nye skure laves. 

Der er indkøbt ny lås til herretoilettet. 

Rotterne er endnu ikke fanget. 

En stor båd skal ligge i havnen vinteren over. 

Ismaskinen er i stykker. Vi skal have et prisoverslag. 

Nød-maskinen kan bruges. 

Der skal indkøbes ny wire til op-haler-vognen. Pris 10.800 kr. 

Det kunne være fint at få kortbetaling på tanken. John kigger på mulighederne. 

Brian holder ferie i uge 35. 

Ad. 8. 

OK ser fint ud. 

Se bilag. 

Ad. 9. 

OK. 

Se bilag. 

Ad.10. 

Vi er blevet medlemmer af Flid. 

Der er kommet svar fra MJK om klubhus til Bådklubben. 

Der skal som en start laves en lejekontrakt med havnen om et areal.  

Det eksisterende klubhus skal fjernes snarest. 

Forslag om etablering af ekstra parkeringspladser ved det første Kysthus. Eller måske en affaldssorterings 

plads.  

Brian udsender indkaldelse til generalforsamling den 3 oktober. 



 

 

 

Alt omkring optagning og vinterpladser skal klargøre. 

 

Referent: 

 

Lars Fibæk  

 

 

Bestyrelse: 

 

 

Niels Rasmussen                Kent Dion                  Lars Fibæk 

 

 

  

Bo Vernersen               John Nielsen                                      Ole Skadhauge 

 

 

 

 

 

 

 


