
Bestyrelsesreferat Espergærde Havn 

Fra mødet onsdag d. 5 september i Fiskelaugets lokale 

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

 
Fraværende:   

Michael Lagoni 
Torben Elleboe (havde meldt afbuud) 

   
 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde 19. juni 2018 

Referater godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Post v/Formanden 

Søren orienterede om indkommen post: 

- Anmodning om rapportering ang. overnatninger til Danmarks Statistik var modtaget og udfyldt. 

- ’Klap-tilladelse’ (flytning af sand fra havneløb) er modtaget fra Miljø og Fødevareministeriet og 

sendt til Kystdirektoratet. Tilladelsen dækker den næste 5-årige periode. 

 

3. Økonomi v/Henrik 

Henrik oplyste at samtlige regninger - inkl. Skur og hyttefadslejer er sendt ud. Der er nogle få 

restancer, som bedes indbetalt snarest, men generelt ser økonomien fin ud og vi følger budgettet 

for 2018. 

  

4. Mindre arbejder/projekter 

Det aftaltes at udskifte urinal på Havnens toilet samt erstattet det forældede 5-kr møntindkast med 

en tidssvarende ordning. 

Det aftaltes at opdatere placering af hjertestarteren på hjertestarter.dk (Søren). I øvrigt aftaltes, at 

der afholdes ny instruktion i brug af Hjertestarteren på Havnens dag næste år.  

Rygeovn er blevet istandsat. 

5. ’Udsigten’ 

Havnen er blevet bedt om at reservere 20. november til eventuel præsentation af Projekt Udsigten 

for Nordea-fonden. Bestyrelsen afventer med spænding og er klar. Andre fonde og finansiering 

søges på ny såfremt Nordea-fonden mislykkes. Havnen har købt bord til Havnen af Fiskemanden. 

Dette står på pladsen nord for Fiskehuset. 

 

6. Plads og rokering 

Benny oplyser at der pt er 78 på venteliste til plads i Havnen. 



Bestyrelsesreferat Espergærde Havn 

 

7. Eventuelt 

Etablering af stensætning mod bølger i Havnen undersøges ud for Nordre mole, og det aftaltes at 

etablere flere sten ud for Fyr-molen da dette har vist sig effektivt. 

 

Næste møde i bestyrelsen er fastsat til onsdag den 5. December kl. 19.00 i Fiskelaugets lokale. 

 

 

 
Referent p.b.v.  
Etienne Adriansen 

 


