
Bestyrelsesmødereferat 

 
 

Referat af bestyrelsesmødet den 7. oktober 2021 i lystfiskerhuset. 
 
Til stede: Søren Larsen, Benny Andersen, Ole Henriksen, Per Tærsbøl, Torben Elleboe, Steen 
Kramhøft, Henrik Tinning, Etienne Adriansen (gæst) og Frank Vium.  
Fraværende: Jesper Thomsen 
 
 
 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 22.9.2021 blev godkendt. 
 
 

2. Konstituering af bestyrelsen 
- Søren Larsen fortsætter som formand (jf. generalforsamlingen) 
- Ole Henriksen fortsætter som Næstformand. 
- Frank Vium blev valgt til Sekretær. 
- Med hensyn til kassererrollen blev det besluttet at Steen Kramhøft indkalder til 

møde hvor Benny Andersen, Ole Henriksen, Frank Vium, Henrik Tinning og vores 
bogholder deltager mhp. fremtidig fordeling af opgaver der har ligget hos kasserer. 
Dette sættes på dagsorden til bestyrelsesmøde i December. Henrik bistår med 
kasserer opgaver indtil da og løbende overdragelse.  

- Benny Andersen fortsætter som ansvarlig for Plads og Rokeringsudvalg. Frank Vium 
indtræder (som ”sekundant” fra bestyrelsen) og Søren Larsen fortsætter (i rollen 
som havnefoged). 

- Steen Kramhøft varetager opgaven med opdatering af Vedtægts og Ordensregler 
baseret på hvad der blev fremlagt på generalforsamling og det input der blev 
modtaget.  

- Jesper Thomasen fortsætter som ansvarlig for havnens hjemmeside. 
- Formand og bestyrelse takkede Etienne for hans tid i bestyrelsen og hans bidrag til 

Espergærde Havn i de forgangne år. 
 
 

3. Post v/Søren Larsen. 
- Hans Lützhøft har indsendt en række ønsker og spørgsmål angående havnepladser.  
- Carsten Dahl har indsendt kommentarer til bom/aflåsning for indkørsel til havnen 

og fiskehandlerens udnyttelse af havnes areal. 
- Politiet har kontaktet Espergærde Havn med opdateret information om deres 

tilstedeværelse, support og kontaktinformationer 
- Tilskud fra Helsingør Kommune modtaget i overensstemmelse med ansøgninger. 

 
 

4. Evaluering af generalforsamlingen den 22.09.2021 



- Bestyrelsen gennemgik forløb, diskussionspunkter og beslutninger fra årets 
generalforsamling. Der var bred enighed om at arbejde på kommunikation og 
transparens mellem medlemmer og bestyrelsen. 

- Specifikke punkter som bestyrelsen arbejder videre med (se detaljer i referat fra 
generalforsamling) 

i. Opdatering af Vedtægts- og Ordensregler og herunder sikring af at 
ordensregler efterleves 

ii. Forslag til prioritering og finansiering af investeringer der ligger udover 
vedtaget budget/økonomi 

iii. Vision for Espergærde Havn 
 
 

5. Evt. 
- Smakkejolleforeningen har henvendt sig om opkrævning for deres skurleje. 

Bestyrelsen så ikke anledning til ændret lejesats. Havnefoged kommunikerer dette 
tilbage. 

- Leje satser og politik for gæstebåde – især langtidsliggere - blev bragt op, og det 
blev aftalt at gennemgå som selvstændigt punkt på bestyrelsesmøde i December. 

 
 
Næste møde blev fastsat til Onsdag den 8. December kl. 18. 
 

 
 

Bedste havnehilsener 
Frank Vium 


