Bestyrelsesreferat

Fra mødet onsdag d. 3. juni i Fiskelaugets lokale på Espergærde Havn.
Til stede:

Henrik Tinning
Jesper Thomsen
Ole Henriksen
Per Tærsbøl
Benny Andersen
Steen Kramhøft
Søren Larsen
Etienne Adriansen

Afbud:
Torben Elleboe var forhindret i at deltage.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2020
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.
2. Post v/Formanden Søren Larsen
Havnen har modtaget skrivelse fra Forsyning Helsingør vedrørende sortering af affald. I kommunens
henvendelse har man imidlertid forklaret at Havnen opfattes som ’Erhverv’ hvorfor kommunen ikke
ser sig forpligtet til at afhente affald! Søren oplyser at på en god solskinsdag som primo juni er der
op til 12 fyldte affaldssække, så bortskaffelsen vil være et reelt problem. Sorteringsbeholdere pynter
ikke ligefrem på molerne så placering af disse og ikke mindst muligheder for at bortskaffe affaldet
skal undersøges. Vurderingen er at det sandsynligvis bliver dobbelt så dyrt som hidtil. Søren tager
kontakt med Forsyningen mhp. muligheder. Alternativt spørges FLID til råds da Espergærde Havn
næppe er den eneste med problemet.
Herudover har Havnen modtaget og svaret på forespørgsler om antal besøgene og vi har modtaget
diverse corona-råd og -vejledninger.
Generelt oplyser Søren dog at der generelt har været et stort antal besøgende og en god opførsel på
Havnen i dette forår.
3. Økonomi v/Kasser Henrik Tinning
Henrik orienterede om økonomien der følger budgettet. Den helt store post er selvfølgelig projekt
’Udsigten’ hvor kun restbetaling af ca. 100t kr. mangler. Lidt finish og en badestige mangler men
generelt følges planen og projektet ventes afsluttet indenfor kort tid. Feedback på projektet har
været meget positivt.
Fsv angår udgravning af Havneløb beløber dette sig til 50tkr mod budgetteret 75tkr.
På indtægtssiden har alle betalt sommerleje, mens nogle af de lovede donationer til projekt
’Udsigten’ udestår. Der er dog ingen grund til at tro at de ikke kommer som aftalt.

4. Plads og Rokering v/Benny Andersen
Havnen havde modtaget skrivelse dateret 17/10 2019 med forslag fra Hans Lützhøft til kommende
Generalforsamling. Denne indeholdt bl.a. ønsker til sten på Søndre mole samt ny og moderne kran
til 2t både, samt forespørgsel til Plads og Rokeringslisten og dennes udsendelse. Disse punkter tages
selvfølgelig op på kommende generalforsamlingen. Fsv angår Plads og rokering og kommunikation/
udsendelse af liste til alle er Havnen som tidligere oplyst underlagt GDPR-reglerne, og kan derfor
ikke publicere listen. På forespørgsel er man imidlertid velkommen til at se den. Tilbagemelding på
yderligere spørgsmål følger.
5. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 19. august kl 18.30 hvor fastsættelse af udskudt
generalforsamling vil blive fastsat efter de på det tidspunkt gældende retningslinjer.

Referent p.b.v.
Etienne Adriansen

