Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 440
Mandag den 18 05 2021 KL. 18.30
Deltagere: Ole Kaspersen (OK). Stig Førsting (SF) Preben Bjørn Madsen (PBM)
Benno Jørgensen (BJ) Kell Nielsen. (KN) Lars Norup. (LN) Villy Sørensen (VS) Jens Lind. (JL)
Kaj Ramskov. (KR)
Bisidder: Frank Carlsen Havnefoged (FC)
Flemming Bie afbud.
Spørgetid. Aflyst pga. Corona og erstattet af henvendelser via mail.
- Et spørgsmål om tømning af toilet- og olietanke blev besvaret med, at tømning i havnen er
forbudt.
- Et spørgsmål om tilladelse til at få slået en pæl mod egen betaling blev overladt til FC.
3345: Godkendelse af referat nr. 439.
Godkendt.
3346: Formanden orienterer siden sidst. (OK)
- Udvalget vedr. samlet revision af havnens ordensregler er gået i stå. I stedet nedsatte bestyrelsen et
udvalg bestående af FC, KN, VS og PBM. FC indkalder første møde.
3347: Kassereren økonomisk status. (KN)
- Balancen blev taget til efterretning.
- Årsregnskab for 2020 forventes færdig inden 15. juni.
- Tidligere revisor har vist sig uvillig til at give oplysninger videre til ny revisor. Regning
tilbageholdes.
- BJ ønskede at se tilbud fra revisorer.
3348: Orientering siden sidst fra havnefoged (FC)
- Den igangværende oprydning i havnen bliver generelt vel modtaget. Det har dog været nødvendigt
at give enkelte påtaler.
- Fremover vil alle påtaler blive givet skriftligt per mail.
- Budgettet gennemgås og revideres evt.
- Motor til havnebåd trænger til udskiftning. FC undersøger behovet for ny båd og motor. Gammel
båd sælges eller gives væk.
- Det er problematisk, at nogle trapper er bygget så de rager ud over vandet. Løsning overvejes i
forbindelse med ordensregler. Eventuelt må der fremover indføres en ordning med standardtrapper.
- Kommunen vil fjerne nogle blomster, som kommunen ikke selv har plantet.
- Der skal slås en del pæle. I nyhedsbrev orienteres om muligheden for at få slået pæle mod egen
betaling.

- Der ryddes op på arealet ved Søspejderne og juniorklubben. Projektarealet udviddes. Det
indskærpes, at en turbåd kun må ligge i havnen i vinterperioden. En turbåd kun må ligge gratis i
havnen i vinterperioden men skal indsende en ny ansøgning til havnekontoret for fritagelse af
havnekontingent.
- Sag vedr. sunket båd er endnu uafklaret.
- Det planlægges at øge havnekontorets åbningstid.
- Der rykkes for ansøgt Covid-19 tilskud.
- Kommunen vil fremsende flere påbud vedr. overtrædelser af bl. a. miljøregler i forbindelse med
skråningshusene.
- Miljøhusene flyttes. Der anskaffes container til olieaffald.
3349: Henvendelse fra bruger: Manglende EL på broerne.
Besvares med, at der arbejdes med en omfordeling/styring af elnettet i havnen
3350: Orientering om følgende.(SF)
- Havnens dag/vild med vand. Det overvejes om klubberne ønsker at deltage.
- Blåt Flag. Har fået det igen i år. SF kontakter borgmesterkontoret for at aftale tid for hejsning.
Efter mødet er det aftalt med borgmesterkontoret, at Blå Flag hejses den 1. juni kl 13.00.
- Generalforsamling i danske tursejlere 26 maj 2021. SF deltager.
3351: Omrokering af både i havnen. (KN)
Der ønskes bedre overensstemmelse mellem størrelsen på både og pladser. FC udarbejder forslag til
plan.
3352: Personsag. (KN) (JL) (LN)
Lukket.
3353: Rengøring.
Nuværende rengøringshjælp ansættes. Lønudgifterne kan afholdes indenfor bevillingen. (FC)
3354: Eventuelt.
Intet noteret.
Næste møde: Tirsdag den 15. juni 2021.

