
   Referat 

Fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 13. juni i Fiskelauget Espergærde Havn. 

Til stede:  Knud Rosted 
Henrik Tinning 
Søren Larsen 
Ole Henriksen 
Benny Andersen 
Steen Kramhøft 
Jesper K. Thomasen 
Etienne Adriansen 

 
Afbud:  Per Tærsbøl 
   
 

1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling 25. april 2017 
Referatet godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig med genvalg af kasserer, sekretær, næstformand samt genvalg af de 
to suppleanter. 
 

3. Post v/Søren 
Søren orienterede om invitation fra Kystgruppeudvalg om møde 26. juni på nordkysten. Udvalgets 
formål er at arbejde for øget turisme langs kysten. 
Der er indhentet ny pris på revision og i denne forbindelse er valget faldet på Kallermann revision i 
Helsingør. 
 

4. Økonomi v/Henrik 
Henrik orienterede kort om økonomien. Ny mole ved indsejlingen er på plads. Den blev en anelse 
dyrere end planlagt og endte på 175.000 kr inkl. moms. Af større poster er herudover udgravet for 
godt 57.000 kr mod et budget på 150.000 kr. samt kørt sten ud på nordre mole ved rygeovn for knap 
13.000 kr. Alle beløb inkl. moms. 
 
Det konstateredes at der indtil nu var færre joller fra sejlklubben på Havnen og indtægterne fra 
pladsleje vil derfor sandsynligvis være lavere end budgetteret. Alt i alt følger økonomien dog 
budgettet.  
  

5. Projekter 
Projektet omkring potentiel etablering af ophold, badebro og slæbested for joller ved inddæmning 
af område ved Søndre mole (som oplyst på generalforsamlingen) er blevet døbt ’projekt Udsigten’. 
Ambitionen er at skabe en skøn udsigtsplads og opholdsområde for Havnens brugere og gæster 
samt bedre plads for joller-, kajak-, kano- og rosport. 
 



Det aftaltes at Henrik indsender projektet til principiel godkendelse af Kystdirektoratet samt til TMK 
(Teknik, Miljø og Klima) udvalget i kommunen til orientering. Til brug herfor udarbejdes nødvendige 
tegninger mv. 
 

6. Vedtægter og ordensregler 
I forbindelse med generalforsamlingens diskussion af den lovpligtige ansvarsforsikring for bådejere i 
Espergærde Havn samt dette at Havnens både burde kunne sejle for enten sejl eller motor, aftaltes 
det at se på Havnens ordensregler i denne forbindelse. Bestyrelsen bør til næste møde (19/9) have 
gennemlæst ordensreglerne og gjort sig tanker om eventuel justering af disse for at tage hånd om 
problemet. Det aftaltes herudover at tage passus om vandscooter/jetski ind også. 
 

7. Eventuelt 
Søren orienterede om herreløs motorbåd der var taget op. Ingen har meldt sig som ejere, og det 
aftaltes derfor at efterlyse den i Statstidende. Høres der ikke yderligere vil den blive skåret op og 
sendt på Skibstrup. Mail til politiet om hittegods. Søren spørger samtidig FLID om deres erfaringer 
med gamle forladte både. 
 
Havnens dag har været vellykket, men der var meget få deltagere. Det aftaltes at indkalde til 
denne kollektive arbejdsdag noget tidligere og evt indkalde medlemmerne via mail. 
 
Festivitas omkring Sankt Hans aften afholdes som tidligere ved både Fiskehus og hos Lystfiskerne. 
 
Det aftaltes at skilte med MobilePay således at det er nemt for gæstesejlere at betale. Svenske 
sejlere og andre der ikke har betalingsformen skal fortsat henvende sig i Fiskehuset. 
 
Næste bestyrelsesmøder er fastsat til henholdsvis 19. september kl 19 i Fiskelaugets lokale. 
 
 
Referent  
Etienne Adriansen 


