
Formandens beretning for året 2019 og 2020. 

Espergærde Havn den 22.09.2021 

 

Vi har holdt 13 møder i perioden og ført næsten samme dagsorden. 

Alle referater er lagt ud på hjemmesiden, så der kan følges med i hvad der er sket på 

havnen og i bestyrelsen. 

Året 2018 sluttede godt da A.P. Møllers fond donerede kr.100.000 til projekt 

Udsigten den 23.10.2018 

Projekt Udsigten går i gang. 

 

27.02.2019: Taget på toiletbygning blæser af i efterårsstormen, ellers ikke andre 

skader. Nyt tag bliver lagt på. Der etableres nyt hegn mod nord. Kommunen ansøges 

om levering af cykelstativer, men vi får afslag, da de har sat stativer op på stranden 

syd for sejlklubben. Havnen får fornyet klaptilladelse gældende i 5 år.  

24.04.2019: Generalforsamling for 2018 afholdes i god ro og orden. På 

bestyrelsesmødet samme dag blev der sagt god for flytning af Sankthansaften til 

havnearealet og stranden syd for havnen. Der søges fortsat om flere midler til 

projekt Udsigten. Michael Lagoni, udpeget af kommunen til havnens bestyrelse 

udeblev. Per Tærsbøl indtrådte i stedet for. 

04.05 2019: Havnens Dag blev afholdt og der kom ca. 22 deltagere og der blev gjort 

det der var planlagt. 

26.06.2019:  Store Stranddag afholdes med stor deltagelse og mange besøgende. 

Havnen får doneret nye flagstænger til s. mole, og der indkøbes flag til disse. 

Ragnhild Bruuns Fond donerer kr. 200.000 til Udsigten. Projektet er sikret.  

25.09.2019: Landdelen af projekt Udsigten er taget i brug. Kystdirektoratet har gjort 

indsigelse mod at havnen har 3 lifte på N mole. De skal fjernes. Bestyrelsen har gjort 

indsigelse imod dette. 

04.12.2019:   Espergærde Sejlklub donerer kr. 25.000 til bro ved Udsigten.  

Orientrederiets Fond donerer kr.100.00 til Udsigten.  Der er problemer med div. 

vandmålere og flere møder med HK-forsyning får løst problemet. Der bliver drøftet 



opsætning af nye sikkerhedsstiger.  Det ender med at jeg skifter 2 stiger til alm. 

Aluminium stiger, men det er tid til total udskiftning af stiger. Trygfonden er blevet 

søgt vedr. hjælp til redningsstiger. Desværre fik vi afslag. 

26.02.2020:  Havnen får godkendt de 3 lifte på N molen, takket være et hyggeligt 

møde på havnen med kystdirektoratets 1. mand. De eneste godkendte lifte langs de 

danske kyster. Havnen får nyt mobil pay nr. grundet registrering som 

erhvervsvirksomhed. Broarbejdet ved Udsigten igangsættes primo marts. 

16.05.2020: Havnens Dag afholdes med div. corona regler med afstand osv. Ca. 20 

fremmødte. Ikke alt blev nået, men alt i alt en god dag med fint vejr. Store 

Stranddag blev ikke afholdt, ej heller generalforsamling. 

03.06.2020: Der laves ny ordning for skrald grundet sorteringskrav. Vi skifter fra FH 

Helsingør til renovationsfirmaet Marius Petersen.  Udgravningen af sand i 

indsejlingen foretages som sædvanlig for ca. kr. 50.000. Plads og rokering drøftes 

meget efter flere indkomne forslag til nye ordninger. Løgstrup eltavler donerer kr. 

15.000 til Udsigten. 

19.08.2020:  Efter den nye bro og Udsigten er færdig kom der flere ønsker fra alle 

sider om etablering af kaffebar, lounge område, sauna, omklædningsrum, kunstige 

palmetræer som i Helsingborg. Vi har dog været enige om at området skal holdes 

neutralt og naturligt. Generalforsamlingen blev udskudt endnu en gang. Arbejdet 

med revision af vedtægter blev sat i system efter flere ønsker om revision. Der blev 

søgt om ung i arbejde hos Helsingør Kommune. Det tog lang tid at finde en 

medhjælper fra Jobcenteret. Det blev ikke et ungt menneske men en ældre 

indvandrer i arbejdsprøvning 3 timer om dagen. 

23.09.2020:  Generalforsamling udskudt endnu en gang. Tildeling af pladser drøftes 

meget. Fyrmolen er blevet kontrolleret, pæleorm har gjort den usikker og 

renovering er nødvendig og skal udføres snarest muligt. 

28.09.2020: Der sker et brud på varmtvands beholder på toilet og den skal skiftes. 

Skiltning på havn drøftes, sammen med støjgener og alm. færdsel på havnen. 

Vedtægter og ordensregler skal rettes ind, og bedre skiltning skal op og skal 

vurderes nøje, da der er mange ønsker om adgangen til havnen.  

21.10.2020 :Espergærde Bade Laug donerer kr.25.000 til Udsigtens bro og der 

monteres 2 trapper til ny bro efter ønske fra flere gæster og badebros brugere. Efter 

en nøjere vurdering skal fyrmolen udskiftes og arbejdet skal igangsættes og der 



indhentes 2 priser. De mange ønsker, der var fremsendt til den ikke afholdte 

generalforsamling må prioriteres og opsættes i rækkefølge. Henrik meddeler, at han 

ønsker at fratræde som kasserer grundet arbejdspres. 

25.11.2020: Generalforsamling udskudt endnu en gang grundet corona. Endnu en 

gang var de indkomne forslag til GF oppe og vende i bestyrelsen. Gilleleje kystsikring 

er den billigste og bestilles. Prisen er kr. 530.000 for fornyelse af fyrmolen. Jesper 

Thomsen præsenterer et forslag til nyt logo til Espergærde Havn. Et meget fint logo, 

som med de samme blev vedtaget. En stor tak til Jesper. Opdatering af vedtægter og 

ordensregler blev endnu en gang gennemgået, for der var en del ændringer. Det 

blev aftalt, at der skal et skilt op med hvilke donationer der er modtaget til havnen.  

Året er slut og 2 års forløb er groft gennemgået, og sidste nyt er, at der i aften 

afholdes møde i kommunalt regi om lokalplaner for området i det gamle 

Espergærde og herunder havnen. Til dette møde har jeg fremsendt arkitekt Bo 

Fischers 10 år gamle tegninger over et nyt havnehus, placeret der hvor 

toiletbygningen er. Uheldigvis er både borgermøde og generalforsamling lagt på 

samme dato, men tegningerne bliver præsenteret. 

 

 

Formand Søren Larsen 

 

 

   

 

  


