
Bestyrelsesmødereferat 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 11.august 2021 i Fiskelaugets lokaler på Espergærde havn. 

Til stede: Søren Larsen, Benny Andersen, Ole Henriksen, Per Tærsbøl, Henrik Tinning, Torben 

Elleboe, Steen Kramhøft og Etienne Adriansen. Afbud: Jesper Thomsen 

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den. 20.5.2021 blev godkendt. 

 

2. Post v/Søren Larsen. 

Da havnen har oplevet et ’boom’ i ansøgninger om optag på venteliste har bestyrelsen 

besluttet at indstille et midlertidig stop for tilgang efter førstkommende generalforsamling. 

Information om stop for optag på venteliste vil fremgå af Havnens hjemmeside. 

 

3. Regnskab v/kasserer Henrik Tinning 

Havnens likviditet er positiv med godt 400tkr da renovering af fyrmolen er forsinket. 

Havnen oplever større udgifter til affald pga ny affaldsordning, færre gæster og færre joller 

på land. Havnen vil købe to bænke yderligere til ’Udsigten’ – de leveres ultimo august. 

 

4. Valg til Generalforsamling (GF): 

Pga de udskudte generalforsamlinger som følge af covid-19 epidemien, er alle i bestyrelsen 

i princippet på valg. I henhold til vedtægterne er der cirkulation med valg af 2 medlemmer 

af bestyrelsen hvert år og formanden hvert andet år. For kontinuitetens skyld indstiller 

bestyrelsen af to medlemmer samt formand er på valg til efterårets generalforsamling og 

vælges for 1,5 år. Herefter er 2 bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen til 

foråret 2021.  Henrik Tinning har valgt ikke at genopstille. 

 

Pga de mange udskydelser og ændringer bedes evt forslag til generalforsamlingen sendes 

til formand for havnen på ’havnefoged@espergaerdehavn.dk’. Indkaldelse til GF sker 

derfor med fire ugers varsel modsat vedtægternes normale 2 ugers varsel ved afholdelse i 

april. Indkomne forslag skal fremsendes senest 14 dage før afholdelsen, herefter udsendes 

revideret dagsorden. Førstkommende generalforsamling vil blive afholdt i Espergærde 

Sejlklubs lokaler onsdag den 22. september kl 19. Næstkommende bestyrelsesmøde 

afholdes samme dag kl 17.30.  

 

5. Vedtægter og Ordensregler: 

I forbindelse med drøftelse at Havnens udfordringer med de meget lange ventelister – 

ligesom de fleste havne langs Øresund – kom et forslag om ’Standby-mulighed frem. Som 

nyt punkt 3.1.10 bifaldt en enig bestyrelse, at der åbnes for at give eksisterende 

medlemmer mulighed for at afgive bådplads og overgå til venteliste med nuværende 



anciennitet. ”3.1.10 Stand by på venteliste. Medlem med fast bådplads i Havnen har 

mulighed for at afgive sin plads og overgå til venteliste med den opnåede anciennitet.” 

Flere medlemmer skønnes i dag at beholde deres plads da de ved opgivelse reelt helt 

opgiver muligheden for senere at kunne komme ind igen, eller for at deres børn kan få en 

plads. Ved at indføre standby-mulighed har andre på ventelisten mulighed for at træde til, 

og tidligere bådejer kan stadig få en plads når ventelisten tillader det. 

 

Bestyrelsen drøftede en opdateret version af vedtægter og ordensregler herunder specifikt 

de særlige ordensregler i punkt 3. Reviderede Vedtægter og Ordensregler udsendes som 

indkommen forslag forud for Generalforsamlingen således at medlemmerne har lejlighed 

til at gennemse disse før selve generalforsamlingen. 

 

6. Eventuelt 

Et ønske fra lystfiskere om at lave en platform ud for stenmolen til at pilke laks mv. blev 

drøftet. Havnen er positiv og vil gerne sponsere materialerne mod at initiativtagerne selv 

opfører platformen. Tegning skal præsenteres til formanden for Havnen førend montering. 

 

Et ønske om montering af belysning på bølgebryder-molen (så den kan ses om natten) blev 

også drøftet og godkendt.   

 

Formanden oplyste at en nært forestående modernisering af de el-tekniske anlæg på 

molerne er påkrævet.  

 

Herudover vil den større vedligeholdelse af fyrmolen påbegyndes til oktober. 

 

Bedste havnehilsener 

Etienne   

 

  

  


