
Bestyrelsesmøde i Espergærde Havn onsdag den 25. 09. 2019 kl. 18:30 i Fiskelaugets lokale på 

Havnen.  

Til stede: Søren Larsen, Ole Henriksen, Benny Andersen, Jesper Thomsen, fra kommunen Per 

Tærsbøl og Torben Elleboe. 

1. Referat: 

Referat af bestyrelsesmøde den 26.6.2019 blev godkendt. 

 

2. Post ved formanden Søren: 

a. MobilePay skiftes til firma ordning som  koster kr. 1000 i oprettelse, kr.49 pr. 

måned og kr.0,75 pr. overførsel. 

b. Kystdirektoratet har sendt brev til alle langs kysten, omkring ulovlige bådlifte i 

vandet ved deres ejendomme. Der skal ansøges om tilladelse, så havnen indsender 

ansøgning om tilladelse til de 3 lifte på nordre mole.  

c. Havnefogedens indeksregulerede lønstigning er gældende fra 24.04.2019 som 

vedtaget på generalforsamling under punkt 4. stk. 1.  

d. Der etableres sundhedsforsikring for havnefogeden igennem FLID, til kr. 2278,00 

årligt. 

 

3. Økonomi 

a. Havnens regnskab følger budgettet.  

 

4. Rokering: 

a. 3 både er rokeret og i 2019 har vi sagt velkommen til 2 nye bådejere. 

 

5. Udsigten 

a. Udsigten har været en stor succes, vi hører kun positivt fra havnens gæster. Men en 

succes leder også til meget affald. Der er sket en kraftig stigning i mængden af 

affald, hoved sagligt fra pizza bakker.  

b. Bådebroen er næste step i Projekt Udsigten.  

i. Budgettet ligger på ca. 500.000 kr. plus moms.  

ii. Ragnhild Bruuns Fond, donerede tidligere på året 200.000 kr. til projektet.  

Bestyrelsen besluttede at indkøbe træet til broen i dette år, grundet en 

økonomisk fordel, og pt. ca. 3 md. leveringstid. Materiale pris anslået til kr. 

180.000 excl. moms   

 

 

 

 

 



6 Øvrige arbejder 

Der er indkøbt nye flag til de sponserede flagstænger. 

Der er indkøbt nyt kamera sammen med Fiske huset til dækning af hele havnen. 

Store stranddag afholdes den 29. 09. af Nordea, DGI, og Helsingør kommune. 

Bådoptagning foretages den 26.10. fra kl. 8.00 

Erhvervsfisker fra Guldborgsund må afvises, da Espergærde havn betragtes som en 

lystbådehavn hvor der ikke pladsmæssigt er nok råderum til erhvervsmæssigt fiskeri. 

Det blev besluttet at alle læser vedtægterne igennem inden næste møde, hvor de 

gennemgås og tilrettes, så ændringer kan komme med på næste generalforsamling. 

 

 

7 Eventuelt 

                   Næste møde er den 4. december 2019 

                   Referat udfærdiget af Jesper og Søren 

 

 

 

 

 


