
   Bestyrelsesreferat 

 

Fra mødet onsdag d. 26. februar i Fiskelaugets lokale på Espergærde Havn. 

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

 
Afbud:   

Benny Andersen var forhindret i at deltage. 
 
   
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. december 2019 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Post v/Formanden 

Fiskehuset har ansøgt om etablering af midlertidig sauna på Havnen i vinterhalvåret. Initiativet 

udspringer ifølge ansøgningen af en længere venteliste til Espergærde badelaug. Havnen må 

desværre give afslag, da den private sauna ikke vurderes almennyttig og dermed ikke som en 

aktivitet alle Havnens brugere kan benytte. I stedet henvises til Badelauget og drøftelse omkring 

samarbejde der. 

 

Opsætning af telt på Havnen til diverse aktiviteter i ugen forud for Sankt Hans blev godkendt og må 

blive stående i ugen. 

  

Havnen har fået godkendt de 3 eksisterende bådlifte på Nordre mole og i anden forbindelse sin 

Beredskabsplan. 

 

Havnen har i øvrigt fået nyt 6-chifret telefonnummer til betaling af gæsteleje via Mobilepay: 756545. 

Nummeret oplyses også på Havnens hjemmeside ligesom skilte hermed opdateres på Havnen.  

 

Der afholdes ny Stranddag den 29. marts. 

 

3. Økonomi v/Formanden 

Det til mødet fremsendte regnskab og budget for 2020 blev drøftet og godkendt. Udgiften til 

’Udsigten’ tynger i 2019 og i 2020, og omkostningen har været noget større end planlagt, men 

holdes indenfor det acceptable. Regnskab og budget forelægges på den kommende 

generalforsamling 22. april. 

 



4. Plads og Rokering 

Ingen væsentlige nyheder. Henrik oplyste at der er 78 på plads- og rokeringsliste hvoraf imidlertid 

1/3 ikke har betalt det årlige gebyr. Ansøgere oplyses om at de har 14 dage til betaling af beløbet 

hvorefter man ellers ryger af listen! 

 

5. Opdatering og ændring af vedtægter og ordensregler 

Som drøftet på tidligere generalforsamling opdateres ordensreglerne i afsnit 3.1 hvor der til  punkt 

3.1.1 tilføjes: 

 

”Ethvert fartøj i Havnen skal være funktionsdygtigt og skal kunne fremdrives ved enten sejl eller 

motor.” 

 

I punkt 3.1.2. slettes ”Postboks 127”. 

 

6. Eventuelt 

Søren oplyste af 2. etape af projekt ’Udsigten’ igangsættes i første uge af marts. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 22. april kl 17.30 med efterfølgende 

generalforsamling kl 19.00. Begge dele i Espergærde sejlklubs lokaler på Strandvejen. 

Som tidligere år afholdes igen Havnens Dag hvor havnens brugere og venner hjælper med at 
forskønne og renholde havnearealerne. Havnens Dag finder stil 16. maj med start kl 9.00. 
 
Referent p.b.v.  
Etienne Adriansen 


