
Bestyrelsesmødereferat 

 
Referat af bestyrelsesmødet den 30. november 2022 i lystfiskerhuset. 
 
Til stede: Søren Larsen, Ole Henriksen, Steen Kramhøft, Jesper Thomsen, Mads Jessen Jensen, 
Benny Andersen, Henrik Tinning og Frank Vium.  
Fraværende: Ditte Kanstrup  
 
 
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 14.09.2022 blev godkendt 

 

2. Post ved Søren Larsen 
Søren informerede at firmaet der står for udgravning/uddybning udfor havnen forventer at 
hæver deres priser med ca. 10% 

Søren har også fået en pris fra samme firma for udskiftning af gangbro på nordmolen – ca. 1200 

kr/m. Det blev besluttet at der skal indhentes mindst 1 og gerne 2 alternative tilbud. Inkl. nye 

fortøjningsringe løber udgift forventeligt op i 100.000 kr. 

Vedrørende affaldshåndtering orienterede Søren om, at pizzabakker tæller som blandet affald 

hvilket betyder at vi ikke som ventet skal affaldssortere. Dette ændrer dog ikke ved at havnen 

ønsker dialog med Kommunen om opsætning af offentlige skraldespande i strandens nordlige 

ende således at Havnen ikke skal dække udgift for bortskaffelse af offentlighedens affald. Ditte 

og Mads har denne opgave jf. referat fra 14.09.2022). 

Endelig oplyste Søren om at Havnen har søgt Ove Lunds fond om penge til udvikling af Havnen. 

 

3. Økonomi v/ Steen Kramhøft 

Banksaldo viser 370.000 og økonomi følger budget. Nordea kassekredit beholdes på 100.000 kr. 
Denne har dog endnu ikke været i brug. 

Den årlige opgørelse af joller på land for Espergærde Sejlklub viser færre joller / lavere indtægt 
end tidligere år. 

Steen informerede om at der stadig var enkelte skyldnere for sommerleje tilbage og at 
opkrævning for vinterleje var klar til udsendelse. 

Steen er bortrejst hele januar. Forventeligt vil ventelisteopkrævning, som normalt udsendes i 
januar, blive udskudt til Februar. Betalingsregulativ bliver opdateret i Februar / Marts.  

 

4. Status for visionsudvalgets arbejde ved Jesper 

Jesper orienterede om at der fortsat var god stemning og diskussioner i visionsudvalget.  



Visionsudvalget arbejder på udkast til en fælles prioritetsliste som indeholder følgende  

indsatsområder: Klimabeskyttelse, Havneudvidelse, Multifunktionshus, Færdiggørelse af  

Udsigten, Trafikløsninger og Kommunikation med borgere. 

Målsætning er at nå frem til mere konkret visionsmateriale, prioriteter og retningsgivende 

økonomioverslag ultimo februar. Herefter følger grundlag for fælles helhedsplan til april som 

kan deles på de enkelte foreningers generalforsamlinger. Realistisk vil en færdig plan for første 

initiativer tidligst kunne være færdig i 2024.   

Visionsudvalget havde desuden nedsat en række underudvalg: et der kigger på muligheder for 

Andelsbåde, et der kigger på økonomien omkring en eventuel havneudvidelse og et der tager 

sig af skitseringer som input / konkretisering af helhedsplan. 

 

5. Plads og rokering herunder igangværende sager ved Benny 

Der har været flere udmeldelser og bådskift som har givet mulighed for flere rokeringer og 

optagelse af nye medlemmer fra ventelisten. Rokeringsudvalgets forslag til dette blev godkendt 

efter kort drøftelse af mulige alternativer. Som aftalt på sidste generalforsamling vil der blive 

udsendt en nyhedsmail med opdateringer til alle havnens medlemmer når rokeringer og nye 

kontrakter er endeligt på plads. 

Bestyrelsen blev også opdateret på plads 16 situation hvor der, fra begge sider, arbejdes 

konstruktivt på en løsning.  

Endelig var der et ønske om opdateret tegning af havnen (nuværende er outdated på flere 

områder). Jesper vil forsøge at finde tid. 

 

6. Driftsspørgsmål 

Til næste bestyrelsesmøde laver Søren beslutningsoplæg for vedligeholdelsesarbejdet ved den 
lave gangbro ved nordre mole (jf. ovenfor) – inkl. løsning, økonomi / alternative tilbud og 
tidsplan.   

Søren sørger for reparation på slæbested – forventeligt ca. 5000 kr. 

Nyt split til kranen klar til montering. Beslag også klart. Skal laves inden både skal i vandet. 
Udgift i alt ca. 7000 kr. 

Reparation af rygeovnen (funktion) – estimeret til 3-5000 kr. Det blev besluttet at dette skal 
betales af brugerne (Brian og Fiskerlauget). Havnen vil gerne kigge på en bedre / kønnere 
løsning til overdækning ved rygeovnen. 

Søren havde fået henvendelse fra relevant Havnefogedafløser til at dække for Søren når han er 
på ferie. Frank og Steen finder løsning for aflønning.  

 
 

Bedste havnehilsener 
Frank Vium 
Sekretær 


