
   Referat 

Fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 25. april i Sejlklubbens lokale, Strandvejen 167C i Espergærde. 

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

 
Afbud:  Jesper K. Thomsen 
   
 

1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2016 
Referatet godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Økonomi v/Henrik 
Henrik orienterede kort om økonomien. Det af bestyrelsen godkendte fremlægges på 
Generalforsamling dags dato og økonomien følger generelt budgettet. Overgangen til digitalt 
regnskab indebærer at fakturaer der sendes ud bliver bogført direkte. Dette vil fremover betyde at 
en faktura der udskrives på f.eks. jolleleje, der efterfølgende ikke udlejes - og dermed naturligt ikke 
betales - vil komme til at fremstå som ’tab’ i kommende regnskab (dette selv om det jo ikke er 
udtryk for et reelt tab).  
 
Budgettet for 2017 indeholder et mindre underskud, der dog mere end neutraliseres af den mindre 
regning for udgravning. Overordnet er det altså en økonomi i balance. 
  

3. Gennemgang af post v/ Søren 
Der er modtaget forslag om kontrol af lovpligtig ansvarsforsikring på både i Havnen i forbindelse 
med opkrævning af havneleje. 
Herudover er der modtaget forslag om etablering af bølgebryder-mole på spidsen af søndre mole, 
præsentation af arbejdet med udnyttelse af strandareal ved søndre mole, samt krav om at både der 
henligger hel sæson og ikke kan drives frem ved egen kraft kan kræves fjernes. 
  

4. Valg til bestyrelsen 
Henrik og Etienne er på valg til bestyrelsen – begge modtager genvalg. Tilsvarende er suppleanterne 
Steen og Jesper på valg – disse modtager ligeledes genvalg. 
 

5. Eventuelt 

Søren orienterede om kystsikringen efter tidligere storm med tang i Havnen. Stenene er nu på plads 
på nordre mole og ny betontrappe ud fra Havnen mod nord etableres. 



Havnens dag afholdes den 20. maj, og alle Havnens brugere opfordres til som tidligere år at komme 
og bidrage. Der mødes ind kl 9, og efter formiddagens arbejder afsluttes med den traditionelle 
frokost i Fiskelaugets lokale. 

 
Næste bestyrelsesmøder er fastsat til henholdsvis 13. juni kl 19 og 19. september kl 19, begge gange 
i Fiskelaugets lokale. 
 
 
Referent  
Etienne Adriansen 


