Formandens beretning for året 2021.
Generalforsamling Espergærde Havn den 27.04.2022

Velkommen til generalforsamling. Det er godt, at Corona tiden er ovre, under 1000 smittede
dagligt i landet og alt er åbent igen.
2021 har været et år, hvor der jo blev lukket ned i vinteren, åbnet i sommeren og lukket ned igen i
efteråret.
Generalforsamlingen den 22.09.2021 blev forskudt så beretningen omfattede to år, og det
medførte jo, som alle husker et hav af spørgsmål, i alt 25. Her var ca. 70 deltagere og en meget
livlig debat. Frank Virum ledede mødet med dygtig evne og præcis hånd. Referat herfra er tidligere
udsendt.
Vi måtte sige farvel til Etienne Adriansen og Henrik Tinning, der gennem mange år har gjort en stor
indsats i Espergærde Havn. Vi siger velkommen i bestyrelsen til Frank Vium og Steen Kramhøft.
Jesper Thomsen og Henrik Tinning blev valgt som suppleanter.
Efter kommunalvalget måtte vi sige farvel til Per Tærsbøl og Torben Ellebo. Per Tærsbøl med mere
end 20 år i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse fik mange spørgsmål at tage sig af, og vi måtte danne nogle udvalg, der skulle
tage sig af spørgsmål og opgaver som var indkommet på generalforsamlingen. Følgende udvalg er
blevet nedsat.
1. Rokeringsudvalg: Frank Vium, Benny Andersen og Søren Larsen.
2.Visionsudvalg: Jesper, Steen, Henrik Petersen og Søren. Desuden fandt visionsudvalget at det
var en god ide at inddrage badelaug og sejlklub i udvalget.
Fra Badelauget deltager: Carsten Lindgren
Fra Espergærde sejlklub deltager: Lars Breum og Urban Svensson.
Visionerne for havnen gælder jo for alle der har med havnen at gøre.
3. Havneområdet med udlejning af fiskeforretning og adgangsveje tog Frank Vium og Søren Larsen
sig af.
4.Steen Kramhøft og Henrik Tinning tog sig af regnskab og bogholderi sammen med havnens
bogholder, Marianne. Ole Henriksen hjalp med div. rykkere og andre henvendelser.
5. Vedtægter og ordensregler tog Steen Kramhøft til revision og fornyelse og dette kan ses på
havnens hjemmeside.

I rokeringsudvalget har sagen om Kim Lendal været drøftet, og dette vender vi tilbage til senere i
aften. Spørgsmålet om både, der ikke bruges og er sejlklare, samt muligheden for bedre
udnyttelse af havnearealet er blevet drøftet, herunder pæleflytning.
Visionsudvalget fremlægger senere i aften. Det er store visioner, der kræver mange midler,
kommunal forståelse, gode forbindelser til Naturstyrelsen og enighed om bygningernes udseende
fra bådejere, naboer og besøgende på havnen.
Frank og jeg har forhandlet med Brian fra fiske huset om udearealerne og er blevet enige om
afgrænsningen og har godkendt den nye indretning af udearealet, Denne er faldet i utroligt god
smag hos alle, ingen sure miner om udseende og indretning.
Regnskaber og bogholderi har Steen Kramhøft fået overdraget fra Henrik Tinning og har aftalt med
havnens bogholder, hvordan regnskabet kan gøres så enkelt som muligt og hvor meget hun tager
sig af. Nu er der også lagt en årscyklus, så der er dato på fremsendelse af faktura, årsregnskab,
indberetninger m.v.
Frank Vium påtager sig etablering af kontrakter og administrerer medlemskartoteket.
Steen Kramhøft har taget sig af vedtægter og ordensregler. Ordensreglerne er rettet ind efter
nogle af de ønsker, der fremkom på sidste års generalforsamling. Ændringerne kan ses på havnens
hjemmeside.
Af yderligere arbejder, der blev foretaget på havnen kan nævnes den årlige udgravning af ind -og
udsejlingen, i alt 900 m3 ca. til kr. 50.000 ex. moms
Havnens dag blev afholdt den 29.05.21 og foregik som sædvanlig i god atmosfære og jeg havde en
god liste med en del små arbejder, som blev udført. I år afholdes havnens dag den 21.05.22
Nellemanns Fonden donerede kr. 15.000, som blev en del af udgiften til borde og bænke på
Udsigten.
Endvidere blev der den 21.02.2021 med glæde modtaget kr. 250.000 fra Solarfonden til renovering
af fyrmolen. Arbejdet kunne derfor igangsættes så hurtigt som muligt, med omgående accept af
tilbuddet, vi havde indhentet. Udskiftningen af fyrmolen blev færdigt i december heldigvis til den
givne pris fra foråret. Udsigten fik ligeledes den sidste broende på, så dette arbejde nu helt er
afsluttet med en samlet pris mole og bro på kr. 532.000 excl. moms
Endelig er der bestilt nye låse og låsesystem til toiletbygningen, så det bliver havnens toilet på
landsiden og fiskehusets på vandsiden, med egen lås og kode til dørene.
I ønskes alle en god sommer
Formand
Søren Larsen

