Bestyrelsesmødereferat
Referat af bestyrelsesmødet den 8. juni 2022 i lystfiskerhuset.
Til stede: Søren Larsen, Ole Henriksen, Steen Kramhøft, Jesper Thomsen, Mads Jessen Jensen,
Benny Andersen, Ditte Kanstrup, Henrik Tinning og Frank Vium.

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 21.04.2022 blev godkendt
2. Post ved Søren Larsen
Henvendelse fra Spejderne og EIF om Skt Hans på havnen. Et velgørende formål som
Espergærde Havn støtter.
Mail fra Carsten Elwers drøftet og bestyrelsen tager til efterretning at tale- og stemmeret
på generalforsamlingen er forbeholdt plads lejere i Espergærde Havn. Gæsteskilte vil blive
opsat på indermole (under kranen) og på begge ydermoler.

3. Økonomi ved Steen Kramhøft
Steen har endelig fået adgang til Nordea. Saldo på mødedag var 120.000 kr. Udgravning i år
endte noget lavere end budgetteret – i alt 680 kubik svarende til 48.000 kr. inkl. moms
Sommerleje fakturering er på plads
Der er stadig 6 personer på venteliste der mangler betaling. De rykkes en sidste gang.

4. Evaluering af generalforsamling og Havnens Dag
Referat fra generalforsamlingen er lagt på hjemmeside og bestyrelsen gennemgik kort
udestående actions. Information til medlemmer om hvad der er ændret i de nye
ordensregler blev godkendt til udsendelse.
Bestyrelsen drøftede Havnens dag hvor ca. 18 medlemmer var mødt op. Der blev igen i år
løst en masse opgaver som er med til at holde vores havn pæn og ordentlig. Tusind tak til
alle jer der var mødt op og gav en hånd med. Desværre kom der lidt regn der gjorde at vi
ikke kunne tage os af malearbejdet. Bestyrelsen drøftede at afholde maledag i september –
mere om dette senere.

5. Status på visionsarbejde v/Jesper
Interview med Helsingør Dagblad hvor repræsentanter fra Espergærde Sejlklub, Badelauget
og Fiskerlauget også deltog.
Kommunens har godkendt ny lokalplan der også omfatter Espergærde Havn.
Visionsarbejdet møder stor interesse og god støtte fra lokalpolitikerne.
Næste møde i visionsudvalg den 14/6 hvor næste skridt skal diskuteres.

6. Plads og rokering v/ Benny
Thomas Bloch er ny ejer af plads 81 (liftplads). Medlemsliste er opdateret og vi byder
velkommen til Thomas.
Det blev besluttet at prisen på jollepladser som havnefoged disponerer over
(havnefogedpladser) bliver sat ned fra 750 til 500 kr. pr. måned.
6. Eventuelt
Problem med parkering på havnen blev diskuteret. Jf. lokalplan er parkering slet ikke tilladt
på havneområdet (indenfor bommen) med undtagelse af den ene plads som medfølger i
lejekontrakt med fiskebutikken. Det blev besluttet at gå videre med at undersøge
muligheder for parkeringsvagt ordning.
Datoer for bestyrelsesmøder blev fastsat til 14/9, 30/11, 22/2, 12/4. kl 18:30-21:30.

Bedste havnehilsener
Frank Vium
Sekretær

