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REFERAT BESTYRELSESMØDE. 

Torsdag den, 08. april 2021 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives. 

2. Generalforsamling søndag den 25 april 2021, eller skal vi have en ny dato, nuværende 

bestyrelse  

fortsætter indtil afholdt generalforsamling. 

3. Corona? Hvad kommer det til at betyder for havnen i 2021.  

4. Orientering fra møde med Cowi og MFK 

5. Lidt tal fra kasseren evt. årsregnskab 2020 John fremlægger 

6. Nyt fra Havnefogeden. Status med arbejdet på havnens områderne 

7. Opgaveliste 

8. Bordet rundt E.v.t  

 

Afbud fra Dion, Bo og Ole. 

 

Ad. 1. 

Referat underskrevet. 

 

Ad. 2. 

Ny dato dem 22 maj i Multihuset. 

Bestyrelsen mødes kl. 9.00 

 

Ad. 3. 

Der må fortsat ikke komme udlændinge i havnen og  på auto camper pladsen. 

Fælleshuset vil fortsat være lukket. 

Toiletbygningen er OK m.h.t. corona. 
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Der er opsat nye spejle, papirruller, spritdispensere. 

Skilt med coronaregler opsættes. 

Skal vi overveje at skifte kode på dørene til toiletbygningen? 

 

Ad. 4. 

Ved mødet med Cowi den 4 marts blev fejl og mangler diskuteret. 

Der skal etableres en ny spuns ved nordmolen. Der er brug for 500.000 kr. i 2021. 

Der skal laves en prioriteringsliste for årets arbejder. 

Vanddybden er max. 1 m. Uddybningen vil starte den 15 april. 

 

Ad. 5. 

Der er intet nyt. 

Ved for sen indbetaling skal der pålægges et gebyr på min. 200 kr. Hvis der stadigvæk ikke bliver betalt, 

bliver medlemmet slettet som medlem. 

Der er to medlemmer der står til udsmidning, på grund af restance. De får 8 dage til at betale. 

Vi må være tilbageholdende med nye investeringer. 

 

Ad. 6. 

De indkøbte hegnsbrædder er meget våde og kan først males når de er tørre. 

Skal males på begge sider. 

To vandhaner og den udvendige vandhane er skiftet. Der er kommet ballofix  på hver hane. 

Nye spejle. 

Der er lavet årlig service på mastekranen. Der var en smule rust på wiren. Ellers alt OK. 

Tankens tælleapparat er OK. 

Auto camper: der var 30 i januar, 61 i februar, 92 i marts og 47 i april frem til den 6. 

Det koster 165 kr. for en overnatning. Hele året. 

Der har i år til dato været 8 gæstebåde. 

Der mangler stadigvæk at blive fjernet to vogne og to stativer.  
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Græsset hvor stativerne skal stå bliver slået lørdag den 10 april. Der er 7 tilmeldte til arbejdsdagen. 

Der er bestilt eftersyn af hjertestarter. 

Skemaer om Sikker Havn skal udfyldes. 

En ny pumpe med frostsikring til opsamling af spildevand koster 70.000 kr. Prisoverslag sendes til Gert 

Højbjerg. 

 

Ad. 7. 

OK se bilag. 

Betalingsautomat til dieselstanderen bliver sat op i starten af juni. 

Vi venter med ladestandere. 

 

Ad. 8. 

Musik på havnen er aflyst. 

Vinterbaderne har søgt om tilladelse til at opsætte et halvtag på bagsiden af skur nr. 1. Bruges til udendørs 

omklædning. OK. 

Medlem spørger om uddybning foran slæbestedet. Kommer ikke på tale. 

Hvad med vandstands målere flere steder i havnen. God ide. 

Borgerforeningen har aftalt med en kunstner at der skal skæres skulpturer i træstammer. Han kan komme 

på havnen og skære noget ”havne-agtigt”. OK 

Strandlauget har lavet en ny flåde over til øen syd for havnen. 

Brian holder ferie i Store Bededagene. 

 

       

  

                                                       

 

 


