Espergærde den 24.04.2019

Årsberetning for Espergærde Havn ved 2018 Formand Søren Larsen.
Januar – Februar – Marts.
Der var is i havnen fra medio februar til medio marts, skønne billeder og TV Lorry var på pletten med en fin
reportage fra havnen. Det gav stor tilstrømning af besøgende med god omsætning hos fiskemanden.
Der var ingen storme der gav skader på havnen.
Den 11.03.2018 holdt vi beboermøde med alle naboer om Udsigten, som de fandt vel tilpasset og en
forskønnelse af havnen, så ingen indsigelser. Og dermed alle godkendelser i orden.

April - maj - Juni - Juli.
Generalforsamling blev afholdt den 26.04.2018 i god ro og orden.
Signalmasten blev renoveret da frosten var overstået. Toiletterne fik repareret fliser.
Der kom nye flagstænger op på S Molen, sponseret gennem Jane Persson fra forskellige forretninger ved
Espergærde havn.
Rygeovnen blev repareret med støtte fra Brian i fiskehuset, og nye bænke anskaffet til området ved
lystfiskerhuset. Delvist betalt med tilskud fra lystfiskerhuset, og fiskehuset.
I bestyrelsen indtrådte Per Tærsbøl igen, da Michael Lagoni ikke havde tid til bestyrelsesarbejdet. og som
nyt bestyrelsesmedlem tillige Torben Elleboe, ligeledes valgt af Helsingør Kommune.
Den 05.05.2018 blev Havnens Dag afholdt med ca . 25 fremmødt, og dagen gik som sædvanlig godt og
arbejdslysten var fin. Frokosten var god, så alle nød dagen.
August – September – Oktober.
Vi nåede ikke at revidere vedtægterne for havnen.
Der blev i stedet sendt ansøgninger om tilskud til Projekt Udsigten.
Den 23.10.2018 fik vi accept på tilskud fra A.P: Møllers fond på kr.100.000. og vi havde håbet på tilskud fra
Nordea, men dette glippede.
November – December.
Bestyrelsen vedtager at igangsætte landdelen af projekt Udsigten, da den gode sommer har forbedret
økonomien i havnen så landdelen af projekt Udsigten kan udføres i vintermånederne 2019.
Tak for en utrolig god sommer, og et godt regnskabsår 2018.
Formand Søren Larsen

