
Referat fra bestyrelsesmødet d.5. april 2022 

Mødedeltagere: Christian, Lars, Stefan, Torben, og Erik. 

Suppleanter:   Gorm og Martin 

Afbud fra:   Søren N og Søren M 

Herudover deltog:  Havnefogeden og revisor 

 

Ny bro til Egmont 

• Egmont ønsker at etablere en kort bro ved den gule kran og ud til den første bådplads ved 

flydebroen. Dette for at lette adgangen til bådene for nogle af deres brugere. Det vil også sikre at 

både der skal optages af kranen ikke støder på de sten der ligge ved anløb til kranen. 

Alle udgifter afholdes af Egmont. 

Bestyrelsen har godkendt dette hvis udseende og kvalitet ikke stikker ”af” fra den øvrige havn. Anders er deres 

kontakt til byggeriet. 

Formanden 

• Dialogen omkring en ny kontrakt for vinteropbevaringspladsen  pågår. 

Generalforsamling 

• Praktiske ting blev gennemgået så vi har styr på generalforsamlingen. 

Husk der er d.12.april 2022 kl.19.00. 

Havnefogeden 

• Slæbestedsudvalget orienterede om mulighederne for nødrenovering af det gamle slæbested. 

Beløbet vil være i størelsesorden 150 – 200.000,-. Det er ikke en rep. der kan indgå i den 

endelige løsning, derfor har bestyrelsen besluttet at slæbestedet er lukket indtil den nye spuns 

bliver slået, så en total renovering kommer til at hænge sammen  med denne. 

• Angående slæbestedet ved skurene arbejdes der sammen med kajakkluben om en løsning der 

giver dem mulighed for at søsætte  deres kajakker fra den nye flydebro. 

Bestyrelsen har besluttet at brugere med årskort fra 2021 til bommen ved det nye slæbested kan få det fornyet 

til brug i 2022. Der vil ikke blive udstedt ”nye” årskort i 2022. Dette for ikke at øge presset mere end højest 

nøvendigt. 

Økonomi 

• Det endelige regnskab for 2021 blev godkendt. 

• Budget for 2022 blev godkendt. 

• Regnskab og budget ligger på havnens hjemmeside og skal endelig godkendes af 

generalforsamlingen. 

Evt. 

• Intet under dette punkt. 

 

NB:  Næste møde afholdes tirsdag d.10.maj. 2022 kl.17.00 

  

Ref. Erik Pedersen 


