
Bestyrelsesmødereferat 
 

Referat af bestyrelsesmødet den 28.april 2021 i fiskelaugets lokaler på Espergærde havn. 

Til stede var: Søren Larsen, Henrik Tinning, Benny Andersen, Ole Henriksen, Per Tærsbøl, Torben 
Elleboe og Etienne Adrian. Fraværende Steen Kramhøft og Jesper Thomsen. 

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den. 25.11.2020 blev godkendt. 
2. Indkommen post v/formanden (Søren): 

Kim Lendal har sendt forslag til nye vedtægter og ordensregler. Godt input til bestyrelsen, 
der dog selv drøfter emnet på særskilt kommende møde dedikeret opdatering af 
vedtægter. 
Badelauget og Sejlklubben har foreslået a Kommunen bør holde offentlige toiletter åbne 
hele året modsat i dag hvor de er lukkede i vinterhalvåret. Havnen tilslutter sig dette da 
aktiviteten er mærkbart højere end tidligere. Havnen er blevet et meget yndet udflugtsmål 
for hele byen og hvorvidt det skyldes corona eller det nye ’Udsigten’ vides ikke med 
sikkerhed – men Kommunen bør prioritere toiletfaciliteter. Det aftaltes at Per tager emnet 
op i kommunen. 
Vej og Park synes ikke umiddelbart at brønd der afvander vej ned til Havnen skal renses 
selvom den er stoppet – brønden ligger på Havnens område. Formanden tager fat i Vej og 
Park igen da det er er kommunens vej. 
Der er modtaget skrivelse om evt. indsigelser til ny lokalplan. Det aftaltes at tidligere 
tegning vedr. forslag til udvidelse af Havnens toilet og badefaciliteter indsendes (inden 
12/5). 
Steen Kramhøft har sendt anmodning om ændret placering af sine skraldespande. Havnen 
er principielt positive herfor, men løsningen skal se pæn ud og bygges ind i eksisterende 
hegn. 

3. Økonomi v/kasserer (Henrik): 
Årsrapporten er gennemgået med de to interne revisorer 20/3 uden bemærkninger. 
Resultatet for 2020 var et lille plus trods et budgetteret underskud på ca. 150 tkr. 
Forslaget til budget for 2021 opererer med et underskud på 2.500 kr trods nødvendig 
renovering af fyrmolen for 500 tkr.  En stor hjælp i den forbindelse er at Nordisk Solar 
fonden har givet tilsagn om tilskud på 250 tkr via formanden. Havnen har allerede 
modtaget midlerne, og Havnen takker mange gange for den fornemme donation. 
Fsv angår Havnens venteliste er fakturaer udsendt. 5 ventende har ikke betalt. Benny 
kontakter disse en ekstra gang, og hvis der ikke betales ryger de af listen. Der er rigtig 
mange der søger plads i Havnen i disse år – sikkert pga corona, men også fordi der er 
mange tilflyttere til Espergærde. Ansøgere skrives stadig op men gøres opmærksom på den 
endog meget lange forventerede ventetid. 

4. Plads og rokering v/Benny: 



Specifikke sager blev drøftet, og Benny og Etienne giver de konkrete personer besked.t 
Ingen ændringer, ventelisten er på 86 personer. 

5.  Generalforsamling: 
Grundet den nuværende corona-situation er Generalforsamlingen stadig udskudt, men 
Havnen udsender indkaldelse så snart det er muligt at mødes igen. Der er efterhånden en 
lang liste af forslag til GF. Denne sendes ud i forbindelse med indkaldelsen og Etienne vil 
afstemme listen med diverse forslagsstillerne da nogle emner er overlappende eller 
forældede 

6. Havnens Dag:  
Afholdes den 29. maj. Alle friske brugere inviteres til at møde op i højt humør kl 9 foran 
Fiskelaugets lokale. 

7. Driftsspørgsmål: 
Fyr molens udskiftning er iværksat. Materialerne leveres først i august/september men 
prisen er fast – hvilket er klogt i en periode med stigende materialepriser. 
Det aftaltes at Søren og Jesper får lavet skilt med sponsornavne. Dette opsættes på den ny 
mole/bro. 

8. Næste bestyrelsesmøde afholdes 20/5 kl 19 i Fiskelaugets lokale. Eneste punkt på 
dagsordenen er revision af Vedtægter og Ordensregler. 

 

Havnehilsener 

Etienne   

 

  

  


