Bestyrelsesmødereferat
Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2021 i lystfiskerhuset.
Til stede: Ole Henriksen, Benny Andersen, Per Tærsbøl, Torben Elleboe, Steen Kramhøft, Henrik
Tinning, Jesper Thomsen og Frank Vium.
Fraværende: Søren Larsen (pga sygdom)

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7.10.2021 blev godkendt.
2. Post v/ Ole Henriksen
Henvendelse fra fiskebutikken som søger godkendelse for investering i nye
udendørsmøbler. Der var ikke på mødet det nødvendige overblik over nuværende
rettigheder når det gælder fiskehandlerens serveringsareal ej heller tilstrækkeligt med
detaljer om den løsning Brian søger godkendelse for. Det blev besluttet at Havnefoged og
Frank Vium mødes med Brian for at forstå forslag i detaljer.
3. Endelig konstituering af bestyrelse, job og opgaver, samt gennemgang af årshjulet.
Steen Kramhøft blev valgt til Kasserer og overtager fra Henrik Tinning pr 1/1 2022
Sekretæren overtager ansvaret for medlemsdatabase og kontrakter
Per Tærsbøl og Torben Elleboe meddelte at de udtræder af bestyrelsen. Nye
repræsentanter fra Helsingør Kommune kommunikeres snarest.
4. Etabling af visionsudvalg jf. generalforsamlingsforslag v/Jesper Thomsen
Oplægget blev godkendt. Udvalget består af Jesper Thomsen, Steen Kramhøft,
havnefogeden, en repræsentant fra hhv. Sejlklubben og Badelauget og Henrik Pedersen
(forslagsstiller fra generalforsamlingen). Fiskerlaugets formand bliver spurgt om de ønsker
plads eller vil repræsenteres gennem havnefoged og Jesper der begge er medlem.
5. Økonomi v/ Henrik
Likviditet og økonomi følger budget. Til næste møde skal drøftes forventede (extra)udgifter
til el og renovation. Materialer og første del af molereparation er betalt og skrider frem i
henhold til plan.
6. Lejesatser og vilkår for gæstebåde.
Gæstepladser kan maximalt lejes i op til 14 dage ad gangen og kan ikke
”spærres/reserveres” af længere liggende gæstebåde.
For kommende sæson sættes 14 dages pris (laveste gæstelejesats) til dagspris minus 20%.
Hjemmeside opdateres tilsvarende.
14-dages betaling skal foretages via mobilepay eller bankoverførsel (anført navn)
14-dages regel gælder ikke for de 4 ”havnefoged jollepladser” som udlejes af havnefoged.
Prisen for disse sættes til 750 kr/måned.

Med hensyn til vinterpladser på land kan havnefoged vurdere om der er overskudsplads og
tilbyde plads til gæstebåd. Pris sættes til 50% oveni normal takst.
Vintertakst i vandet er samme som pris på land - både for medlemmer og for gæstebåde.
7. Igangværende arbejde, evt. pæleflytning for bedre udnyttelse af havnepladser.
Forslag om pæleflyt blev ikke godkendt primært fordi vi manglede endeligt tilbud fra
leverandøren, men der var også et par andre forhold der skulle undersøges nærmere.
Bestyrelsen er dog principielt positive over at udnytte havnens areal bedst muligt.
Det blev besluttet at rokeringsudvalget mødes i Januar og indstiller til beslutning.
Ved eventuel justering af eksisterende pladser og oprettelse af nye pladser, vil tildeling af
pladser følge vente/rokeringslisten
8. Plads og rokering v/ Benny
Ingen ændringer.
Ventelisteregning påføres at ved udebleven betaling efter første rykker vil man blive slettet
fra ventelisten. Samme information sættes på hjemmesiden.
9. Evt.
Ny lokalplan 3.55 for området omkring Espergærde Havn er under udarbejdelse og
forventes i høring i nær fremtid (Lokalplan for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for
Kystbanen). Ole Henriksen, Jesper Thomsen og Frank Vium gennemlæser og laver forslag til
vores indvendinger som også skal drøftes med nye bestyrelsesrepræsentanter fra
kommunen.

Bedste havnehilsener
Frank Vium
Sekretær

