
 

   Bestyrelsesreferat 

 

Fra bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september i Fiskelaugets lokale på Espergærde Havn. 

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

   
Fraværende:   Henrik Tinning    

 
1. Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmødet 19/8 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 23/9. 

 
2. Post v/formand Søren Larsen 

Der er ikke modtaget ny post, men havnefoged har fået mundtlig forespørgsel på trappe ved 
project ’Udsigten’. En igangsættelse af en sådan afventer Badelaugets evt. donation. 

3. Økonomi v/formanden (i kasserer Henrik Tinnings fravær) 
Økonomien følger budgettet. Udfordringerne i fbm nyt affaldssystem betyder at Havnen skifter 
renovationsselskab til Marius Pedersen, der er mere fleksible i afhentning.  
Havnen står overfor en stribe større udgifter i de kommende år, herunder renovering af fyrmolen 
og ønsker fra medlemmerne. Liste over potentielle udgifter inklusive forslag fra havnens 
medlemmer blev præsenteret. Det aftaltes, at bestyrelsen gennemgår disse på kommende møde 
og fremlægger samlet bud på en prioriteret rækkefølge til generalforsamlingen da der ikke er råd til 
det hele. 
 
Fsv angår renovering af fyrmolen, der er påkrævet indenfor en overskuelig tidshorisont, aftaltes at 
Søren indhenter 2 yderligere bud på udbedring heraf udover allerede modtagne. Samtidig vil han 
også undersøge alternativ billigere spunsløsning. 
 

4. Plads og rokering v/Benny Andersen 
Der er pt. 80 både på venteliste til plads i havnen. Benny præsenterede samtidig proceduren 
omkring plads og rokering, herunder principperne i såkaldt ’ønskeliste’ og ’venteliste’. Procedure 
præsenteres på kommende generalforsamling for Havnens medlemmer at undgå misforståelser.  
 

5. Diverse 
- Parkeringsforhold på havnen blev drøftet. Det aftaltes at opsætte nyt skilt med teksten: 

Parkering på havnen forbudt – dog er af og pålæsning tilladt. 
- Det aftaltes at Steen vil komme med forslag til tekst og skilt omkring musikanlæg da der har 

været en del gener i løbet af sommeren.  
- Varmtvandsbeholderen i toilethus er blevet udskiftet (ca 15tkr). 
 



For så vidt angår Generalforsamling er vi igen nødt til at udskyde pga. nuværende retningslinjer 
omkring forsamlingsforbud (grupper på 50+ er forbudt). Regeringens opdatering den 18/10 
afventes førend ny dato kan kommunikeres. Dette vil i givet fald ske med 14 dages varsel før 
afholdelse.  
 
Havnens vedtægter kan trænge til en opdatering og det aftaltes at Steen og Benny vil lave et oplæg 
til opdatering på kommende bestyrelsesmøde. Dette møde afholdes 21. oktober kl 18. Møde 
herefter den 25/11 ligeledes kl 18. 

 

Referent p.b.v.  

Etienne Adriansen 


