Bestyrelsesreferat
Fra mødet onsdag d. 6. december i Fiskelaugets lokale, Espergærde Havn.
Til stede:

Knud Rosted
Henrik Tinning
Søren Larsen
Ole Henriksen
Benny Andersen
Steen Kramhøft
Per Tærsbøl
Etienne Adriansen

Afbud:

Jesper K. Thomasen

1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde 19. september 2017
Referatet godkendt uden anmærkninger.
2. Forestående udskiftning i kommune-repræsentanter
Både Knud og Per stopper som kommunerepræsentanter i Havnen ved årsskiftet efter lang og tro
tjeneste. Bestyrelsen ønsker at takke dem begge for deres konstruktive tilgang og bidrag til Havnens
bedste. Nye repræsentanter kendes endnu ikke.
3. Post v/Søren
Søren orienterede om følgende:
- Der er kommet til 10 nye ansøgninger, så ventelisten er oppe på 80!
- Hjertestartere er flyttet til mere synlig plads på Havnen
- Kommunen har færdiggjort p-pladser ved indgang til Havnen uden beregning.
- Den efterladte motorbåd i Espergærde Havn blev solgt for 5.000 kr der dækker alle
omkostninger i fbm bortskaffelsen.
- Sejlklubben har fået sponseret 6 nye flagstænger der nu pryder havnen.
- En forespørgsel omkring evt. etablering af ekstra bådplads/stativ blev afvist ud fra principielle
grunde da Havnen ikke for nærværende ved hvorledes arealet skal disponeres.
4. Økonomi v/Henrik
Henrik orienterede om følgende:
- Vinterlejen er sendt ud. Der var en fejl omkring moms’en på de mindre joller – den er nu rettet.
- Havnen afventer 40t kr. fra Kommunen men følger ellers budgettet.
5. Mindre arbejder/projekter
- Flagmasten er taget ned med henblik på reparation. Det forventes at koste 10t kr.
- Udskiftning af diverse fliser på toiletterne, 10-11t kr.
- Ny hæksaks/hækklipper er anskaffet
- Kranarmen på Havnens kran er blevet repareret

-

Det konstateres at den nye bølgebryder ved havneindsejlingen fungerer efter hensigten.
Det drøftedes i forlængelse heraf om man skulle flytte sten fra molen mod sundet til
fyrmolen eller om der skulle anskaffes nye – begge dele undersøges mhp. Forlængelse og
dermed mindre uro i Havnen.

6. ’Udsigten’
Henrik og Søren orienterede om møde med kommunerepræsentanter fra Teknisk forvaltning.
Holdningen til projektet er generelt meget positiv og der arbejdes videre med projektet. Det aftaltes
at revidere mindre detaljer efter input for kommunen. Samtidig aftaltes det at man vil indkalde de
nærmeste naboer til bredere orientering end den de har fået i dagspressen.
7. Vedtægter og ordensregler samt venteliste
Det aftaltes at udsætte drøftelse af vedtægter og ordensregler samt oplæg til venteliste til næste
bestyrelsesmøde. Benny kommer med oplæg.
Det aftaltes samtidig at Søren og Henrik gennemgår liste over kontaktoplysninger da det volder en
del besvær i forbindelse med udsendelse af diverse materiale. Havnens medlemmer opfordres til at
kontakte Havnen så snart der sker ændringer af kontaktoplysninger mv. Venligst vær opmærksom
på at arbejdet med Havnen er frivilligt og at det er i alles interesse at der ikke skal bruges unødig tid
til at kontakte medlemmerne.
Havnens hjemmeside har i øvrigt skiftet server. I samme forbindelse vil Havnens hjemmesideadresse fremover være espergaerdehavn.dk – i dag gælder både adressen med ’æ’ og med ’ae’.
8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 28. februar kl 18.30.
Referent p.b.v. Etienne Adriansen

