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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. september 2020 
Tilstede: Christian, Christoffer, Bent, Britt, Tom,  

Afbud: Carsten og Karsten 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Opfølgning i forbindelse med coronasituationen 

 Vi konkluderede, at der pt. ikke er behov for yderligere tiltag. 

 
3.  Den udsatte generalforsamling 

Vi besluttede, at gennemføre den udsatte generalforsamling som ordinær 

generalforsamling i 2021. Valgperioden for den nuværende bestyrelse forlænges med et 

år. 
Nyvalg til bestyrelsen mv. gennemføres efter dagsordenen for den udsatte 

generalforsamling. 

Britt kontakter de 2 foreslåede kandidater til suppleantposterne og hører om de er villige 

til at stille op i 2021. 
 

4.  Konkurrence for havnens brugere som optakt til fest. 

Johs. har med inspiration fra Marstal havn foreslået, at der arrangeres en ”rævejagt” efter 

udlagte flaskeposter i bredningen – med mulighed for at alle typer fratøjer fra havnen kan 

deltage. Vi var positive for et sådant fælles arrangement og aftalte, at Tom deltager i 
planlægningsarbejdet og orienterer Johs. herom.  

. 

 

5.   Pæleormsangrebet 
  Det er bestyrelsens vurdering, at vore broer bl.a. på grund af pæleormsangrebet er i så 

dårlig stand, at en udskiftning er den rette løsning i stedet for de ”lappeløsninger”, som vi 

indtil nu har overvejet. 

Christoffer har indhentet tilbud fra en række kvalificerede leverandører. Vi må desværre 
konstatere, at omkostningerne vil løbe op i ca. 2 mio. kr. 

Vi kan pt. disponere over ca. 1,4 mio. kr. forudsat, at der ikke er behov for en udbedring 

af østmolen. Tom vil derfor hurtigst muligt få gennemført et nyt landmålertjek af 

østmolen. Vi forventer, at den ikke er sunket yderligere. 

Vi talte om at gennemføre en udskiftning af broerne med 1 års mellemrum. En 
opkrævning af et ekstra indskud fra medlemmerne inkl. opskrivning af havnepladsværdien 

kan blive nødvendig. 

Christian og Christoffer vil hurtigst muligt lave et oplæg, som kan udsendes til 

medlemmerne. Det sendes i første omgang til kommentering hos bestyrelsen. Det videre 
forløb skal i relation til medlemmerne følge reglerne for behandling af større, ikke 

budgetterede udgifter.  

 

6.   Arbejdslørdagen  
Datoen er fastsat til den 10. oktober. Carsten har meldt, at der er fuldt tilstrækkeligt med 

opgaver. Carsten sørger for materialer og arbejdsplaner. 

Christian laver invitation til medlemmerne til hjemmeside og nyhedsmail. 

Britt sørger igen i år for forplejning, der serveres efter de nødvendige corona 
forholdsregler. 

 

7.   Evt. 

Mulighed for plads til flere både på land blev drøftet. Britt taler med Carsten. 

Britt for lavet et skilt ”kørsel på molen forbudt” til opsætning ved østmolen. 
 

 

 

Ref. Bent Frandsen 
 


