Bestyrelsesmødereferat
Referat af bestyrelsesmødet den 12. januar 2022 i lystfiskerhuset.
Til stede: Søren Larsen, Ole Henriksen, Benny Andersen, Steen Kramhøft, Henrik Tinning, Jesper
Thomsen, Mads Jessen Jensen, Per Tærsbøl (gæst), Torben Elleboe (gæst) og Frank Vium.
Fraværende: Ditte Kanstrup

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 8.12.2021 blev godkendt.
2. Nye Bestyrelsesmedlemmer fra Kommunen.
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Per Tærsbøl og Torben Elleboe. Velkomst til nyt
bestyrelsesmedlem Mads Jessen Jensen (V).
3. Post ved Søren Larsen
Havnen har modtaget brev om ny Lokalplan Forslag 3.55 som blev vedtaget af Byrådet den
20.12.2021 og nu er i offentlig høring frem til 02.03.2022. Bestyrelsen drøftede hvorvidt
forslag til havneudvidelse skulle indgå i vores høringssvar. Ole, Frank og Jesper laver udkast
til Havnens høringssvar til næste bestyrelsesmøde.
Havnen har modtaget brev om klap indberetning for 2021 som skal foregå inden Februar.
Ny kontaktperson ændres til Frank Vium i stedet for Henrik Tinning. Søren foretager
indberetning.
4. Økonomi ved Steen Kramhøft
Havnens økonomi følger budget. Moleistandsættelsesprojektet er afsluttet meget
tilfredsstillende. Samlet 557.000 kr. vs. Budget på 500.000 kr. Afvigelse skyldes uforudsete
ekstraarbejder på 65.000 kr. pga. råd i flere pæle og behov for flere sten.
Der forventes ekstraudgifter til el, vand og renovation. Kasserer udarbejder 2022
budgetudkast til næste bestyrelsesmøde.
5. Plads og rokering ved Benny Andersen
Fiskelauget overvejer at købe fælles båd med henblik på at laugets medlemmer kan dele
denne. De har derfor forespurgt om muligheden for at konvertere en plads til ”fællesplads”
for fiskelaugets båd. Antagelsen er at det ville kunne frigive flere pladser over tid og sikre at
de både der ligger i Espergærde Havn bruges mere. Forespørgslen drøftes i
rokeringsudvalget inden næste bestyrelsesmøde.

6. Driftsspørgsmål, herunder Fiskehusets ønsker for udeservering, mole og bro arbejdet
samt kommende projekter.
Fiskehusets forespørgsel om udvidet udeserveringsareal vest for Fiskehuset blev drøftet og
følgende blev besluttet:
Der kan godkendes max 3,5m bredde foran Fiskehuset (i dag anvendes ca. 4m). Der laves
tillægskontrakt og betales ekstra leje for det areal som ikke er omfattet af oprindelig
lejekontrakt. Kontraktlængde sættes til 5 år. Havnen kan med 1 uges varsel bede om at
møbler flyttes kortvarigt for at give plads til kranbiler eller andet der kræver ekstra plads.
Skiltning, parasoller og møbler skal godkendes skriftligt af bestyrelse før indkøb. Der
tillades ikke parasoller med lys og varme (overdækket serveringsområde dækker dette
behov). Frank og Søren aftaler endeligt med Fiskehuset og sørger for tillægskontrakt inden
næste årlige lejeopkrævning
Et udkast til opdateret Forbedrings- og Fornyelsesliste for Espergærde Havn blev
gennemgået og prioriteter for 2022/23 blev diskuteret. Der arbejdes videre med
prioritering og herunder omkostningsestimater/tilbud forud for Havnens næste
generalforsamling.
7. Eventuelt og dato for næste møde.
Havnefogeden oplyste at grundet generelle prisstigninger på el ville der i en periode blive
sat separate elmålere på de både der havde tilsluttet land strøm.
Der blev aftalt næste bestyrelsesmøde torsdag den 24. februar kl. 19.00.

Bedste havnehilsener
Frank Vium
Sekretær

