Bestyrelsesreferat
Fra mødet tirsdag d. 19.august i Fiskelaugets lokale, 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 16. juni 2017
Referatet godkendt uden anmærkninger.
2. Post v/Søren
Søren orienterede om følgende:
- Efterladt motorbåd i Espergærde Havn er nu afsat. Efter annoncering i Statstidende mv er denne
nu afsat for et mindre beløb, og motor forventes ligeså, hvorfor Havnen forventes at slippe for
udgifter til optagning og bortskaffelse.
- Lystfiskerforeningen har haft 50 års fødselsdag
- Møde med Politiet og Øresunds havne vedr. håndtering af potentielle immiganter
- Der er modtaget 10 ansøgninger om optagelse på venteliste i Havnen. Sidstnævnte er
overraskende al den stund at der er generel nedgang i antal sejlere, men positivt for Havnen.
3. Økonomi v/Henrik
Henrik orienterede om følgende:
- Henvendelse om legitimering af Espergærde Havn fra bankens side (regler om ’hvidvask’)
- Overgangen til elektronisk fakturering har været en udfordring da 6-8 bådejere ikke betalte. Det
synes nu at være på plads.
- Det budgetterede tilskud til Havnen fra Kommunen udestår men forventes snarest.
- Økonomien ser generelt fin ud trods nedgang i gæsteleje pga den våde sommer og reparation af
molen. Begge dele opvejes dog af den lavere end budgetterede udgravning af havneløbet.
Det aftaltes i øvrigt at Jesper tager snak med Nis om vores hjemmeside.
4. Projekter
- Projektet omkring potentiel etablering af ophold, badebro og slæbested for joller ved
inddæmning af område ved Søndre mole er sendt til Kystdirektoratet. Projektet bliver
sendt i nabohøring via Helsingør Kommune. Projektet er således på dagsordenen på
TMK-udvalget i Kommunen.

-

-

Den ’lille mole’ i havneløbet ser ud til at være en succes mht at stoppe bølgerne i
Havnen.
Det aftaltes at der foretages et oplæg til etablering af 5 m mole ud for fyret vha sten fra
stenmolen. Denne vil herefter komme på dagsordenen på førstkommende
generalforsamling.
Revnede fliser på toiletterne på Havnen. Det aftaltes at udskifte disse, ligesom urinat
erstattes af to kummer. Der indhentes tilbud samt priser på maling mv.
Der er efterspurgt nye vandhaner på moler samt sikkerhedsstige ved ’den lille mole’ i
havneløbet. egge dele foretages.
Signalmast/flagmast skal repareres/fornyes. Der indhentes priser herpå.
Rengøring af toiletter på Havnen foretages t.o.m. efterårsferien.
Støbt trappe nord for Havnen mod strand bliver etableret i beton når forholdene tillader
det.
Søren kontakter Vej & Park m.h.p. etablering af afmærkning ved p-pladser Ved Havnen.

5. Vedtægter og ordensregler
Vedtægter samt ordensregler blev gennemgået m.h.p. moderniseringer og præcisering. Det aftaltes
at følgende ordensregler trænger til opdatering:
Ad 3.1.2. Ansøgning: Adressen ændres ligesom e-mail adresse på Havnen tilføjes.
Ad 3.1.5. Venteliste: Det aftaltes at Benny kommer med specifikt oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
Ad 3.1.6. Forsikring skal vises på forlangende. En manglende attest skal kunne medføre
opsigelse af lejeaftale.
Ad 3.1.8. Pris og afgiftsregulativ.
Ad 3.2.7. Fremleje mv. Retten til fast plads er personlig, men må dog i særlige tilfælde
fremlejes jfr. Punkt 2.2.4 (nærtstående der står som medejere på lejekontrakt).
Ad 3.2.10 Kørende trafik på Havnen. Det aftaltes at korttidsparkering præciseres. 15
minutter er ok – ikke dagsparkering.
Udover ordensregler er der følgende småjusteringer/rettelser til vedtægter:
Ad 2.2.4. Stavefejl: Ægtefælde = ægtefælle.
Ad 2.3.3. Ordlyd: ’den der er registreret for havnepladsen …’ ændres til ’den der er
registreret som ejer af havnepladsen’
Ad 2.5. Havnefoged: Havnefogeden redegør overfor bestyrelsen for de af ham trufne
dispositioner. Ændres til ’Havnefogeden redegør løbende for de indenfor de af bestyrelsen
givne beføjelser’.
6. Eventuelt
Det aftaltes at Søren drøfter udearealer med Fiskemanden.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 6. december kl 18.30.
Referent p.b.v. Etienne Adriansen

