
   Bestyrelsesreferat 

Fra mødet onsdag d. 28. februar i Fiskelaugets lokale, Espergærde Havn. 

Til stede:  Jesper K. Thomasen 
Henrik Tinning 
Søren Larsen 
Benny Andersen 
Steen Kramhøft 
Torben Elleboe 
Etienne Adriansen 

 
Afbud:  Knud Rosted 
  Per Tærsbøl  
  Ole Henriksen 
  Michael Lagoni 
 
   
 

1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde 6. december 2017 

Referatet godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Post v/Formanden 

Søren orienterede om indkommen post: 

- Brev med annoncering af de to nye kommunerepræsentanter i bestyrelsen: Torben Elleboe og 

Michael Lagoni, der indtræder som erstatning for Knud og Per der har ønsket at fratræde efter 

mange års god og tro tjeneste! 

- Ansøgninger om optagelse på venteliste. I den forbindelse er det nu aftalt at Henrik fremover 

angives som direkte kontaktperson på Havnens hjemmeside. 

 

3. Økonomi v/Henrik 

Henrik orienterede om regnskabet der blev underskrevet ved møde. I den forbindelse aftaltes det at 

det fremover koster 150 kr årligt at stå på Havnens venteliste da det bør stå mål med den indsats 

det er at administrere denne. Det er en større opgave at udsende og ikke mindst rykke folk på 

ventelisten, og Havnens eksisterende og kommende brugere bør venligst erindre at det er tids- og 

ressourcekrævende at skulle rykke for manglende betaling og forkerte mailoplysninger. Tak! 

 

4. Mindre arbejder/projekter 

- Fliserne på Havnens toiletter er udskiftet. 

- Signalmasten er under renovering og ventes klar til standerhejsningen. 

 

5. ’Udsigten’ 

Projekt ’Udsigten’ er blevet godkendt af Kystdirektoratet og tegningerne – som nu kan ses på 

hjemmesiden - er blevet justeret til efter aftale med Kommunen. Der indkaldes til orienteringmøde 

med Havnens naboer 11. marts kl 16. Mødet finder sted i Sejlklubbens lokale. 

 



’Udsigten’ synes at kunne blive en milepæl i Havnens udvikling og det er efter bestyrelsens 

opfattelse lykkedes at få projektet til at tjene flere formål: 

- Projektet bringer Havn og strand tættere på hinanden 

- Det sikrer en forskønnelse og bedre udnyttelse af Havnearealet. Espergærde Havn vil 

med projektet være eneste havn langs Øresund hvor man kan sidde og nyde udsigten 

direkte til vandet 

- Havnens brugere får mere og bedre plads til spisning på Havnen 

- Det giver mulighed for bedre opbevaring af både om vinteren 

- Det letter adgangen til isætning og optag af joller og kajakker 

-  

6. Eventuelt 

Havnens Generalforsamling finder sted torsdag den 26. april kl 19 i Sejlklubbens lokale tæt ved 

Havnen. Bestyrelsesmøde afholdes forud herfor kl 18 i samme lokale. 

 

Havnens Dag er fastsat til lørdag den 5. maj – Havnens dag er en årlig tilbagevendende begivenhed 

hvor Havnens brugere og venner giver en hånd med til forskønnelse af Havnen. Mød derfor op og 

giv en hånd fra kl 8.30 på havnen. 

 

 
Referent p.b.v.  
Etienne Adriansen 


