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Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 437

Tirsdag den 30 03 2021

Afholdes som Web møde

Medlemmer: 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)

Havnefoged: Frank Carlsen (FC)

Afbud: Flemming Bie (FB)

3311: Spørgetid. 

Aflyst på grund af corona restriktioner

3312: Godkendelse af referat nr. 436.

Godkendt.

3313: Formanden orienterer siden sidst. (OK)

OK oplyste at to sejlere har søgt nødhavn.

LN Refererede et møde med kommunen. Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af kajen 
ved kranen på Hummeren. Kommunen vil senere se på legepladsen, men der er endnu
ikke afsat penge

OK Vil orientere havnens brugere om, at vi ikke kan benytte Facebook til 
sagsbehandling. Men man er altid velkommen til at skrive til havnebestyrelsen

JL Foreslog at vi i næste nyhedsmail orientere om de gode ting, der er sket i havnen.

3314: Kassereren økonomisk status. (KN) 

KN Orienterede om at der pt står ca 1,6 mio kr på vore bankkonti.

Alle kontrakthavere, der har opsagt, er nu blevet indfriet. Der er oprettet en ny konto 
vedrørende salg af opsagte kontrakter. 

Der er udarbejdet et revideret budget for 2021 se 3316. 

3315: Tallyweb (FC)

FC orienterede bestyrelsen. Der arbejdes videre.
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3316: Regulering af budget 2021 (FC)

Det reviderede budget for 2021 blev godkendt. Det nye budget respekterer 
repræsentantskabet bevillinger. Indtægter og udgifter balancere stadig med ca. kr. 3,6
mio. Repræsentantskabet orienteres.

3317: Kommandoveje fra bestyrelsen til Havnefoged (FC)

Samarbejdet mellem havnefogeden og bestyrelsen sker via forretningsudvalget.

3318: Hvem er driftsansvarlig i Havnen (FC)

Havnefogeden har ifølge vedtægterne ansvaret for den daglige drift.

3319: Miljøhusene (FC)

Bestyrelsen besluttede med 6 stemmer for og 3 imod, at der arbejdes på at etablere 2 
miljøhuse, en på hver ø, begge med modtagelse af olieaffald.

3320: Godkendelse samt betaling af fakturaer (FC)

Kompetencen er fastlagt i vedtægterne § 20.

3321: Status på telte på havnen. (PBM) (JL) (SF) (VS) Se bilag 1.

En aftale om ophør den 15. september 2021 blev godkendt.

Det andet telt vurderes af advokat.

3322: Mangler på bro H7. (VS) se Bilag 2

Udbedring godkendt.

3327: Der tegnes ny forsikring sunkne både (hævning og evt. 
bortskaffelse). Frank har indhentet tilbud på ca. kr. 20.000,- fra Codan. (KN)

Godkendt.

Sagerne 3323 -3326 og 3328 -3337 udsat til næste møde.
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Næste møde den 13. april 2021 kl. 18.00

Referent PBM.


