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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 11. marts 2019 

Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, og Christoffer 

Afbud: Tom 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Generalforsamlingen 

      Indkaldelse er udsendt i god tid. Vi drøftede kort det modtagne forslag fra Steen Holm  

      vedr. overdragelse af havneplads uden bopælspligt ved arv. Vedtagelse af forslaget  

      kræver vedtægtsændring med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 Vi aftalte at mødes kl. 9.30 til klargøring af lokale mm.  

 

3.  Havnens forsikringer 

      Christian har gennemgået det modtagne tilbud fra FIRST. Præmiemæssigt er det på niveau 

med TRYG, hvor vi pt. er forsikret. Kontakten med TRYG har været besværlig og da FRIST 

samtidig har aftale med FLID, besluttede vi at skifte leverandør. Christian iværksætter. 

 

4.  Havnens dag 25. maj 2019 

      Vi besluttede, at deltage igen i år. Forberedelsen varetages af Johs, Christoffer, Tom og 

Bjørn med Johs. for bordenden. Første møde afholdes den 21. marts i klubhuset, hvor 

Bent også deltager. 

   

5.  Forespørgsel fra kajakklubben om opstilling af container 

Kajakklubben har spurgt om lov til at opstille en container til grej i nærheden af 

mastestativet. Vi vurderede, at paceringen er uhensigtsmæssig og problematisk i relation 

til deklarationerne på havnens område. Som alternativ vil vi pege på en placering ved de 

nuværende containere. Forinden skal der skabes et samlet overblik over fremtidige 

pladsønsker. Christian inviterer repræsentanter fra JSK, Kajaksejlere og fiskere til at 

fremlægge behov og ønsker. Bestyrelsen tager herefter stilling. 

 

6.   Døde både 

    Bjørn er pt ved at skabe kontakt til ejerne af ”problematiske” både. Bjørn giver melding til 

Christian, hvis der er behov skriftlig kontakt til ejerne. 

  I forbindelse med drøftelsen foreslog Karsten, at bestyrelsen foretager en årlig besigtigelse 

af havneområdet ved sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien. Christian sætter på 

dagsordenen. 

 

7.   Nyt fra havnefogeden 

      Bjørn orienterede bl.a. om udsendelse af datoer for søsætning og planerne for arbejdet 

med pæleormsangrebet.  

 

8.   Evt. 

   Herunder blev der orienteret om arbejdet med udbedring stenbelægningen på østmolen  

      og det afsluttende arbejde med havnens nye hjemmeside. 

                                                                  

 

Ref. Bent Frandsen 

 

 

 


