
Bestyrelsesmøde i Espergærde Havn 

Onsdag den 24. 04. 2019 kl. 18.00 i Espergærde Sejlklub. 
 
Til Stede: 
Henrik Tinning, Steen Kramhøft, Søren Larsen, Jesper Thomsen, Ole Henriksen, Benny 
Andersen, Per Tærsbøl, Torben Elleboe. 
Fraværende: Etienne Adriansen 
  
Referat af bestyrelsesmøde den 27.02.2019 blev godkendt 
 
Søren gennemgik posten siden sidst. Ingen vigtige henvendelser, men mange nye til 
ventelisten.  
Indkommet forslag fra foreninger i Espergærde om at omlægge Sankt Hans arrangement 
til havn og sydstrand blev imødegået, men med krav om fuld oprydning fra foreningernes 
side. 
Et Sankt Hans lejegebyr blev diskuteret, men ikke vedtaget. Det blev understreget, at 
større arrangementer på havnen, som dette, skal vendes i bestyrelsen. 
I forbindelse med dette, blev Fiskehusets brug af toiletbygningen debatteret, og det blev 
besluttet, at Søren skulle kontakte Brian med henblik på en ordning med rengøring af 
toiletter, samt at Fiskehuset kun skulle benytte sig af toilettet ud mod vandet. 
Det blev også diskuteret, om en ny lås skulle sættes i toilet/baderummet mod land. Ingen 
klar beslutning blev truffet. 
 
Henrik gjorde rede for kassebeholdningen, som var i balance og positiv selv efter store 
udbetalinger til etablering af Udsigten. Det reviderede og godkendte regnskab for 2018 
samt budget for 2019 var klar til fremlæggelse for GF senere. 
 
Status for Udsigten:  
Inddæmningen i første del af projektet er færdiggjort efter planen, og opfyldningen samt 
lægning af græsarmeringssten sker lige efter påske.  
Søren har sammen med Steen holdt møde med repræsentant for sejlklubben, og Søren 
har mødtes med Badelauget, med henblik på en fælles ansøgning til fonde for at få 
finansieret anden del af projektet, bro og slæbested. Begge grupper var indforståede med 
at være med i søgeprocessen. Primært for at gøre opmærksom på de sportslige, almene 
og handicapmæssige forbedringer, som vil gavne mange forskellige brugere af havnen. 
Det vurderes, at projektets anden del vil kræve ca. 500.000 kr. i støtte fra fonde. 
Henrik spurgte ind til, om dette ville dække den del af det nye inddæmmede areal, hvor 
der var tiltænkt bænke og siddepladser mod vandet som angivet på tegning. Det vurderes 
ikke at være dækket, og alternative løsninger for siddepladser blev kort diskuteret og 
eksisterende borde og bænke anvendes 
 
Plads og rokering.  Benny gjorde rede for de få ændringer der var, blandt andet om ny 
købte både til gamle pladser. Det blev pointeret, at pladserne i jolleområdet bør 
gennemgås og ordnes så der ikke er tvivl om plads nr. 
Henrik opfordrede til, at alle ændringer nøje blev noteret og tilflød ham i forhold til 
opkrævningerne. 
 



Forsikring: Spørgsmålet om obligatorisk forsikring blev gentaget, og det blev besluttet, at 
der på alle nye fakturaer skal tilføjes en note om obligatorisk forsikring, og at manglende 
forsikring kan betyde tab af bådplads. En tydelig note på hjemmesiden blev også besluttet. 
 
Invitation til Havnens Dag blev også besluttet at lægge på forsiden af hjemmesiden. 
 
Eventuelt. 
Utilfredsheden med tidspunktet for søsætningen i påsken blev kort vendt, men bestyrelse 
og havnefoged har ingen indflydelse på eller ansvar for søsætningen. Det er en gruppe, af 
bådejere, der slår sig sammen og bestiller kran og tidspunkt for optagning og søsætning, 
og udgiften deles mellem de involverede. 
  
Næste møde i bestyrelsen, med konstituering foreslås til d. 26.06.2019 kl. 19.00. 
 
Efterfølgende blev der gjort klar til generalforsamling. 
 
Referent: Steen Kramhøft. 
 


