
   Bestyrelsesreferat 

 

Fra mødet onsdag d. 5. december i Fiskelaugets lokale 

Til stede:   
Benny Andersen 
Henrik Tinning 
Søren Larsen 
Ole Henriksen 
Sten Kramhøft 
Torben Elleboe 
Per Tærsbøl 
Etienne Adriansen 

 
Fraværende:   Jesper K. Thomsen 
 
Anm.:   

Per Tærsbøl er genindtrådt i bestyrelsen i stedet for Michael Lagoni 
 
   
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. september 2018 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Post v/Formanden 

Søren orienterede om indkommen post: 

- Havnen har modtaget den glædelige nyhed om tilsagn om tilskud på 100.000 kr fra A.P.Møller 

og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål i forbindelse med etablering af 

projekt ’Udsigten’ på Espergærde Havn. Espergærde Havn takker Fonden mange gange! 

 

3. Økonomi v/Henrik 

Henrik oplyste at økonomien har udviklet sig bedre end budgetteret pga en bedre sommerudlejning 

som følge af det gode vejr. 

 

4. Plads og Rokering 

Benny oplyste at der nu er 80 både optaget på ventelisten i Espergærde Havn. 

 

5. Mindre arbejder/projekter 

Havnens toiletter, eller retter urinal, er blevet udskiftet. Låse til toiletter vurderes så udslidte at de 

også bliver skiftet. 

Samtidig er nyt hegn mod nord er blevet udskiftet. 

Havnens rygeovn er blevet renoveret – Fiskeboden står for 50% heraf. 



En bedre kameraovervågning af Havnen blev drøftet. Det aftaltes at formanden undersøger 

mulighederne nærmere til næste møde. 

6. ’Udsigten’ 

I fbm. donationen på 100.000 kr. fra A.P.Møllers og Hustru’s fond har Havnen nu midler til at 

gennemføre 1. etape af projekt ’Udsigten’. Bestyrelsen drøftede mulighederne og økonomien og 

blev enstemmig enige om at igangsætte første etape i løbet af vinteren for at genere Havnen og 

strandens brugere mindst muligt. 

 

7. Eventuelt 

Et udvalg bestående af Steen og Benny nedsattes m.h.p. at komme med præcisering af Plads og 

Rokeringsregler (en del af Havnens ordensregler).  

 

Næste møde i bestyrelsen er fastsat til onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 i Fiskelaugets lokale. 

 

 

 
Referent p.b.v.  
Etienne Adriansen 


