
Referat fra bestyrelsesmødet d.8. marts 2022

Mødedeltagere: Christian, Lars, Stefan, Søren N, Torben, Søren M og Erik.

Suppleanter: Gorm og Martin 

Herudover deltog: Havnefogeden og revisor

Formanden 

• Fra OK har vi modtaget et oplæg til kontrakt omkring den nye vinteropbevaringsplads

Der er et par punkter som vi gerne vil have diskuteret yderligere, derfor tager vi 
kontakt til OK.

• Stenrevsgruppen har modtaget tilladelse til opførelse af stenrev nr.2 og 3. Nummer 3
er det rev der ligger mod syd med tilknytning til havnens sydmole. Vi tager det til 
efterretning da vi er blevet hørt.

• Angående spunsen ved cafeen, så arbejder OK videre med projektet.

• Bådpladserne ved cafeen vil blive bibeholdt indtil videre.

Havnefogeden

• Færdiggørelsen med renoveringen  af den gamle havn skrider godt fremad.

• Slæbestedet i den gamle havn er i en sådan forfatning at det skal renoveres 
fuldstændig. En renovering vil hænge sammen med etablering af den nye spuns ved 
cafeen.

• Slæbestedet er decideret farligt at benytte, hvorfor vi har besluttet at lukke det indtil 
det er blevet renoveret.

• Der vil blive opsat skiltning, der tydeligt angiver at slæbestedet er lukket.

• Udvalget arbejder videre med en løsning til renovering af slæbestedet, og kommer 
med et økonomisk oplæg til næste møde.

Økonomi

• Udkast til årsregnskab 2021 blev fremlagt.

• Budget 2022 vil blive gjort færdig i de kommende dage, og begge dele offentliggøres
på den kommende generalforsamling. (12.april 2022)

Havnereglement 

• Havnereglementet er blevet rettet i pkt. 11, 12 og 15.

Pkt. 11 Sejljoller/ motorbåde på trailere. 

Pkt. 12 Søsætning/optagning og opbevaring på land. 

Pkt. 15 Specielt for andelshavere 

Havnereglementet kan ses på hjemmesiden under ”Information og Vedtægter”.



Evt.

• I disse tider med flere og flere el-biler har vi diskuteret opsætning af ladestandere.

Det kommer ikke til at ske foreløbig! 

NB: Næste møde afholdes tirsdag d.5.april. 2022 kl.17.00

Ref. Erik Pedersen 


