Bestyrelsesreferat

Fra mødet tirsdag d. 19. juni i Fiskelaugets lokale
Til stede:
Benny Andersen
Henrik Tinning
Søren Larsen
Ole Henriksen
Torben Elleboe
Etienne Adriansen
Afbud:
Jesper K. Thomasen
Steen Kramhøft
Michael Lagoni

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde og Generalforsamling 26. april 2018
Referater godkendt uden anmærkninger.

2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig selv med genvalg på samtlige poster. Søren Larsen som formand, Ole
Henriksen som næstformand, Henrik Tinning som kasserer, Benny Andersen som plads- og rokering
ansvarlig samt Etienne Adriansen som referent/sekretær. Suppleanter blev ligeledes genvalgt.

3. Post v/Formanden
Søren orienterede om indkommen post:
- Naboer til Havnen har henvendt sig vedr. de mange strandfester, der ikke er gået stille for sig.
Havnen har fuld forståelse for frustrationerne omkring larm mv. som dog primært er foregået på
stranden og ikke på Havnens område. Deltagerne og deres pårørende (forældre) opfordres til at
tage hensyn til naboer og holde en indre selvjustits – da de få ikke skal ødelægge det for de
mange.
- Havnen har igennem nogle år overvåget Havneområdet og det fungerer efter hensigten. I den
forbindelse oplyses det at det er alene formanden, næstformanden og fiskemanden som har
adgang til at gennemse materialet såfremt der skulle opstå behov.
- Efter henvendelse vedr. bøjer er disse nu flyttet for at forbedre forholdene for brugerne i
havnebassinets hjørner. Adgangen til og fra visse havnepladser er fortsat snæver, men
optimeret efter hvad der er muligt.
- Der er optaget 10 nye på Havnens venteliste og listen udgør nu 75 både.
- Henvendelse omkring statistik på overnattende gæster i Havnen er modtaget, udfyldt og sendt
retur til Danmarks Statistik.

-

Fiskebodens udenoms arealer, herunder parasoller, blev drøftet på baggrund af henvendelse fra
nabo. Der henstilles til at følge de aftalte regler.
Sankt Hans aften: Pga. tørken bliver der ikke i år tændt bål på kirkestranden og EC og
Espergærde idrætsforening har derfor henvendt sig og spurgt til om de kan afholde det på
havnen i stedet. De vil stå for hele arrangementet i samarbejde med Fiskeboden. Der opsættes
en talerstol og opsats, der ligner et bål, men med el-lys i stedet. Det hele opstilles på pladsen fra
kranen til røgovnen. Fiskeboden sætter telt og ølvogn op i den anden ende mod syd. Begge
aktører opkræves et mindre gebyr herfor, ligesom de selv står for oprydning og rengøring efter
arrangementet.

4. Økonomi v/Henrik
Henrik orienterede om økonomien og Havnen følger budgettet. Til orientering kostede udgravning
af havneløbet i år 92.000 kr. inkl. moms.

5. Mindre arbejder/projekter
Flydebroen er blevet repareret. Der udestår et mindre arbejde på bro ud for slæbestedet (Skal
afstives). Der var indhentet tilbud på nye låse til Havnens toiletter, der synes dyrt. Da der er
mulighed for at omkodning af eksisterende låse valgtes dette i stedet.

6. ’Udsigten’
Vi afventer stadig svar vedr. ansøgninger om tilskud til projektet. En etapevis udførelse blev drøftet,
men det aftaltes at det optimale vil være en samlet løsning i foråret så snart bådene er kommet i
vandet. Dette for at genere mindst muligt i forbindelse med etableringen og da det vurderes billigst.
Da projektet både er til glæde for Havnens brugere og besøgene, sejlere og strandgæster, kontaktes
kommunen m.h.p. tilskud da Havnen ikke alene vurderes at kunne løfte opgaven.

7. Eventuelt
Et tilbud på hjælp til bogholderiet blev godkendt af samtlige tilstedeværende.
Næste møde i bestyrelsen er fastsat til onsdag den 5. september kl. 19.00 i Fiskelaugets lokale.

Referent p.b.v.
Etienne Adriansen

