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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. september 2019 

Tilstede: Christian, Bent, Britt, Carsten, Karsten, Tom og Christoffer 

  

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Præsentation af havnefoged 

 Bestyrelsen ønskede Carsten Milbo velkommen som ny havnefoged. Vi tog en 

præsentationsrunde bordet rundt.  

 

3.  Genopstart af arbejdsudvalg 

      Vi besluttede os for at (gen-)etablere de følgende udvalg. Nogle af opgaverne løses 

allerede, men der er behov for yderligere deltagere. Christian vil efterlyse i forbindelse 

med arbejdsdagen og vi vil hver især være opmærksomme på mulige emner. 

   

Græsslåning 

Her er Søren og Bo allerede aktive. Der er især behov for hjælp til græstrimning. 

 

Vedligeholdelse af cykler 

Tovholder skal findes 

 

Mastekran 

Havnefogeden er tovholder – hjælpere efterlyses, når behov opstår 

 

El-installationer 

Vi satser på at Jørgen Dam tager opgaven. Der er måske behov for en formel aftale og 

tilkendegivelse af evt. behov for hjælp. 

 

VVS 

Karsten er tovholder. 

 

Vedligeholdelse af moler og broer 

Opgaven varetages af Tom samt Karsten og Carsten. De må overveje, om der er behov for 

yderligere deltagere. 

 

Rendeafmærkning 

Opgaven varetagen af Tim Henriksen. Tim har ikke meldt om behov for hjælpere. 

 

Ramning af pæle/ramslag 

Her mangler en tovholder. Christian undersøger om Ib Scheldal vil indgå i udvalget. 

 

Miljøudvalg 

Christian undersøger om Johs. er indstillet på at fortsætte som tovholder. 

 

Klubhusudvalg 

Karsten er tovholder og Johs., Steen Møller og Lotte Bøgelund er med i udvalget. 

 

Vild med Vand udvalg 

Johs var tovholder i år, Christian spørger om han vil fortsætte i 2020. 

  

4.  Arbejdsdagen den 5. oktober 

Karsten, Carsten og Britt færdiggør den påbegyndte opgaveliste og indkøber de 

nødvendige materialer. Klubhusudvalget vil på dagen male klubhuset udvendigt. 

Karsten tager sig af planlægning og materialekøb. 

Christian laver medlemsinvitation til dagen og Bent sørger for udsendelse. 

 

5.  Nyt fra havnefogeden 

  Der er planlagt optagning af både, første gang den 4. oktober. Der er sat opslag i 

klubhuset. Bent sørger for info på hjemmesiden 

 



 

 

 

 

6.   Nyt fra formanden 

  Politiet har været til stede og optaget rapport vedr. det seneste indbrud i havnekontoret. 

  Der er ikke stjålet noget, men et vindue er ødelagt og alt rodet igennem.  

  Vi besluttede at iværksætte en bedre overvågning. Carsten tager aktion. 

   

7.   Evt. 

Christoffer har undersøgt pris på y-bomme som alternativ til de nuværende 

fortøjningspæle. Vi kom frem til at en evt. overgang til y-bomme måske også kunne løse 

pæleormsproblemet. Christoffer vil bede én eller to leverandører komme med forslag til 

løsning samt prisoverslag. 

Bent sørger for ajourføring havnefogedoplysninger på hjemmesiden. 

Britt giver input vedr. ejere af døde både til Christian og Carsten som grundlag for 

henvendelse og opfølgning. Vi drøftede muligheder for et forhøjet indskud for plads på 

land som så kunne anvendes i forbindelse med bortskaffelse af en efterladt båd.   

 

 

Ref. Bent Frandsen 

 


