
   Bestyrelsesreferat 

 

Fra mødet onsdag d. 19. august i Fiskelaugets lokale på Espergærde Havn. 

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

   
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. juni 2020 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Post v/Formanden Søren Larsen 

Havnen har modtaget anmodning om etablering af loungeområde med servering ud for projekt 
”Udsigten”. Forslaget blev drøftet men det er for nuværende ikke muligt.  
Herudover har Havnen modtaget anmodning om etablering af trapper fra den nye badebro ned på 
strand da der er en større niveauforskel. En vurdering heraf afventer længere tids brug og Havnens 
dag næste år. 
 

3. Økonomi v/Kasser Henrik Tinning 

Henrik orienterede om økonomien der følger budgettet. Alle har betalt deres sommerleje, men der 

udstår få regninger på joller og skurleje. Der følges op herpå. 

 

4. Diverse arbejder 

Formanden orienterede om forestående større udgift fsv angår fyrmolen. Pælene er hårdt angrebet 

af pæleorm (Teredo navalis), og pælene står desværre ikke til at reddes. Havnen har modtaget et 

bud på renovering, i størrelsesordenen 500tkr (!). Der indhentes yderligere tilbud.  

Herudover vurderes eksisterende flydebro i Havnen at være træt og stå foran snarlig udskiftning. 

Der er samtidig indkommet ønsker om ny kran (pris ca. 200tkr) samt renovering af Havnens toiletter 

(50tkr) og forlængelse af sydmolen med flere sten. Alt sammen store udgifter der skal prioriteres. 

En enig havnebestyrelse anbe,faler at de første større arbejder i prioriteret rækkefølge bør være: 1) 

Udbedring af fyrmolen, 2) Ny flydebro, 3) Havnens toiletter og så evt 4) Ny kran. De store udgifter vil 

blive drøftet på kommende generalforsamling. 

 

5. Plads og rokering v/Benny Andersen 

Benny oplyste at der pt. står 74 navne på ventelisten til plads i Havnen. 

Fsv angår plads og rokering har Havnen haft to sager hvor bådejere har skiftet båd og placeret disse i 

strid med retningslinjer for pladsen, med klager til følge – og uden formel forespørgsel til Havnen. 



Begge bådejere er blevet bedt om at anskaffe en båd i overensstemmelse med max-mål for 

pladserne.  

 

ALLE BÅDEJERE SKAL FØLGE RETNINGSLINJERNE OG SKRIFTLIGT ANSØGE HAVNES BESTYRELSE 

FØREND UDSKIFTNING AF BÅDE. 

 

6. Eventuelt 

Formanden orienterede om krav om affaldssortering med to nye containere og Helsingør forsynings 

reducerede tømning. Udover udfordringer mht placering af disse beholdere svinger 

affaldsmængderne også voldsomt, med rigtig mange affaldssække om sommeren (primært pizza-

bakker mv) og væsentlig mindre i vinterhalvåret. Det aftaltes at Per Tærsbøl vil drøfte muligheder 

med Forsyningen da den tilbudte løsning ikke er brugbar for Havnen. Tilbud på renovation via 

Marius Pedersen undersøges også, men begge dele vurderes at blive voldsomt dyrere for Havnen. 

 

Nabo til Havnen har anmodet om mulighed for ekstra parkering på Havnen. Dette kan desværre ikke 

lade sig gøre da det vil åbne op for tilsvarende ønsker fra andre naboer. Parkering på Havnen er kun 

tilladt som korttidsparkering for Havnens brugere. 

 

Formanden oplyste at han har anmodet kommunen om en ’ung i arbejde’ til at hjælpe med 

forefaldende arbejde. 

 

Generalforsamlingen (GF) i foråret blev som bekendt udskudt, men søges afholdt i 2. halvdel af 

september. Pga kravene i fbm forsamlinger undersøges muligheden for at afholde GF på 

Espergærde bibliotek eller alternativt gymnasiet. Der vil blive krav om tilmelding og besked om kun 

én deltagelse per husstand. Formel indkaldelse følger når vi ved nærmere, men der stiles efter 

afholdelse af generalforsamling 23. september eller alternativt 30. september. 

 
Referent p.b.v.  
Etienne Adriansen 


