
Bestyrelsesmødereferat 

 
Referat af bestyrelsesmødet den 14. september 2022 i lystfiskerhuset. 
 
Til stede: Søren Larsen, Ole Henriksen, Steen Kramhøft, Jesper Thomsen, Mads Jessen Jensen, 
Benny Andersen, Ditte Kanstrup og Frank Vium.  
Fraværende: Henrik Tinning 
 
 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 08.06.2022 blev godkendt 
 

2. Post ved Søren Larsen 

Diverse avisartikler omhandlende aktiviteter på Espergærde Havn, herunder Danseteater, 
sommerens belægning i kommunens havne, smakkejolle jubilæum og sejlads og  
sejlklubbens optimiststævne. 

Skt. Hans arrangementet blev en stor succes. Eneste feedback var at bålet skal ind på land 

fremover. Arrangementet gav indsamling af i alt 15.000 kr. til Espergærde Idrætsforening.  

 

Post: 

- Havnen har modtaget årlig Tryg bonus opgørelse.  

- Mail fra medlem med forbedringsønsker. Ole vender tilbage til afsender for at 

forstå forslag om forhøjelse af stenmole. Det blev aftalt at gennemgå vedligehold- 

og forbedringslisten – sammenholdt med Havnens budget og økonomi på næste 

bestyrelsesmøde.  

- Mail fra medlem som efterspørger opdatering i sagen om Plads 16. Der er pt. ikke 

noget nyt at informere om. 

 

Bestyrelsen blev informeret om friluftsrådets bidrag på 60.000 kr til etablering af fiske- og 

badeplatform på stikmole. Visionsudvalget går videre med nærmere detaljer om projekt og 

økonomi (projektet skal udføres indenfor 3 år). 

 

3. Økonomi v/ Steen Kramhøft 

Steen opdaterede om fremskridt med kasserer opgaver og tilhørende bogholderi 

processer. Fortsat godt samarbejde med bogholder. Det blev aftalt at fakturaer fremover 

scannes og sendes til kasserer for at lette arbejdsgange og dokumentation.  

 

Saldo er pt. 390.000 kr. Ser ud til at have væren en god gæsteleje sæson – især i August. 

Bestyrelsen drøftede digital betalingsmuligheder og hvordan Mobilepay betalinger 

håndteres administrativt lettest. Søren ønskede at Havnens mobilepay nummer blev 



fremhævet på hjemmesiden og at gæstesejlere skal angive bådtype og navn tydeligt. 

 

Bestyrelsen blev opdateret om en gæstebetaler situation som krævede handling. 

Bestyrelsen kom til enighed om håndtering og Steen går videre med dette.   

 

Venteliste betalinger er opgjort – tre falder ud for manglende betaling og fire ønskede at 

blive slettet. Der er pt. 79 på ventelisten. 

 

4. Status for visionsudvalgets arbejde ved Jesper 

Jesper orienterede om seneste visionsudvalgsmøde mellem Havn, Sejlklub, Badelaug og 

Fiskelaug. Mødet fokuserede på fælles behov som de enkelte foreninger var blev bedt om 

at forberede forud for mødet.  

 

Der blev talt om bedre toilet/badeforhold, multifunktions hus på havnen, andelsbåd ide og 

andet. Enighed om vigtigheden af god kommunikation både til havnens brugere og byens 

borgere. 

 

Behovet for bedre affaldsløsning blev diskuteret. Det blev aftalt at dette ikke hørte til i 

visionsarbejde men i stedet håndteres som daglig drift. Mads og Ditte undersøger hvordan 

vi får dialog med kommunen om bidrag til fjernelse af det affald som Espergærdes borgere 

efterlader på havnen – evt ved opsætning af offentlige affaldscontainere ved strandens 

nordlige ende. 

 

5. Plads og rokering herunder igangværende sager ved Benny 

Kort opdatering om opsigelser/udmeldelser samt, at der var to af vores medlemmer der 

havde ønsket at komme på ”ønskelisten for intern rokering”. Der var dog ingen punkter til 

beslutning/godkendelse af bestyrelsen da rokeringsudvalgsmøde først finder sted den 

5/10.  

 

6. Driftsspørgsmål og herunder forslag til P-ordning 

Søren orienterede om nye retningslinjer for sortering af affald som træder i kraft inden 

nytår. Bliver fremover behov for 2 containere. Søren og Jesper laver tegning over 

udformning og placering. Ditte og Mads laver oplæg til dialog med kommunen. 

 

Søren informerede om behov for flere cykelstativer til næste sommer.  

Der blev talt om behov for oprydning rundt om / bag toiletbygningen. 

 

Forslag til parkeringsløsning blev præsenteret og diskuteret. Jf. lokalplan er parkering slet 

ikke tilladt på havneområdet (indenfor bommen) med undtagelse af den ene plads som 



medfølger i lejekontrakt med fiskebutikken. Konkret forslag til parkeringsvagt ordning blev 

godkendt af bestyrelsen. Henrik, Frank og Benny arbejder detaljer på plads og forbereder 

tydelig kommunikation til havnens medlemmer og brugere. Ikrafttrædelsestidspunkt 

kommunikeres tilsvarende ud i god tid. 

 

 
 

Bedste havnehilsener 
 
Frank Vium 
Sekretær 


