
 

                                                                                      Espergærde den 26.04.2018 

 

Beretning for 2017 af Formand Søren Larsen 

Jan. Strandprojekt er forelagt E. H. s bestyrelse og bestyrelsen fandt ikke at havnen skulle indgå i projektet 
da vi havde vor eget Udsigten.. 

Feb. Marts. April der var ikke de store storm ødelæggelser og ikke nævneværdige is forekomster. 

Maj. En herreløs motorbåd efterlades ved n. mole. Båden annonceres der findes ikke ejermænd. Den 
sælges og ca kr. 5000,00 inddrives. 

Maj Havnens dag afholdes so sædvanlig og en god del arbejde blev udført, men vi kunne godt være flere 
deltagere. 

Udgravning af sejlrende er ikke så omfattende som forrige på så der spares på sagen.ca kr.40.000,00 

Juni. Der udlægges ny asfalt på havne pladsen af Helsingør kommune incl. opmærkning af båse. 

Juni den nye bølgebryder mole bliver færdig og fungere tilfredsstillende, der udlægges flere sten på fyr 
molen som bølgebrydere, samt kystsikring ved lystfiskerhuset. Dog mangler vi at få en trappe støbt på 
stedet. 

Juni. Bestyrelsen vælger ny revisor det blev Kallermann Revision i Helsingør 

Juni. Jeg er til møde med Politiet om migranter og pligt til indberetning hvis der er mistænkeligheder ved 
personer i både og på havnen. 

Juni. Espergærde lystfisker laug fylder 50 år og er stadig aktivt med ca. 40 medlemmer  

Juli. August. Vejret er meget varierende og antallet af gæster er ikke så stort som sædvanlig så gæstelejen 
bliver mindre. 

Juli. Projekt Udsigten bliver godkendt af alle instanser og tegnes færdig og udlagt på havnens hjemmeside. 

 Juli. Mobil pay etableres og fungere fint. Regnskab omlægges til nyt program, alle adr. indkøres via mail og 
alt post er fremover på mail. 

 August. September. Afholdte kapsejladser i sommerens forløb blev afholdt uden problemer, og Sct. Hans 
gik også uden problemer, Så større hærværk var der ikke, i året der gik. 

Oktober. Ventelisten blev rettet op og en ønskeliste så dagen, så der er kun 2 lister. 

November. December. Signalmasten blev nedtaget for reparation, så den er oppe til Sejlklubbens 75 års 
jubilæum i 2018 tillige med Snipe jollens 50 års jubilæums sejlads i 2018.Som nu er NB cup, Nørre bryghus 
cup 

Tak til hele bestyrelsen for en stor og god indsats i året der gik, og tak til Per Tærsbøl og Knud Rosted som 
nu er udtrådt af bestyrelsen. Og velkommen til Michael Lagoni og Torben Elleboe. 

Formand Søren Larsen 


