
Bestyrelsesmødereferat 
Fra bestyrelsesmødet onsdag den 21.10.2020 i Fiskelaugets lokale på Espergærde havn 

Til stede var: Jesper Thomsen, Ole Henriksen, Benny Andersen Steen Kramhøft Søren Larsen, Per Tærsbøl, Torben 
Elleboe, Henrik Tinning 

Fraværende:  Etienne Adriansen 

 

1. Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmødet den 28.09.2020 
2. SL havde fået mundtligt tilsagn om donation af kr. 25.000 fra Espergærde Badelaug Til projekt Udsigten var 

der Ikke kommet yderligere post. 
3. Henrik oplyste at regnskabet fulgte budgettet. Desuden meddelte Henrik, at ved næste valg fratrådte han 

som kasserer og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen besluttede at igangsætte en plan for at finde en afløser 
samt at ud delegere nogle af de mange opgaver der pålægges kassereren 

Opgaven kan være registrering af bådstørrelser, kontrakter, vedligehold af exel      ark, fakturering, registrering af 
ejere af hyttefade og skure samt både på land om vinteren / sommeren,  

4.Plads og rokering: Der er i øjeblikket 86 på venteliste til en plads i havnen 

5.Fremsendte forslag til generalforsamlingen, som ikke blev afholdt var der flere af som bestyrelsen gennemgik. 

SL oplyste at der opsættes 2 trapper fra den nye bro ned til sandet så adgang fra bro til strand forbedres samt at 
der opsættes navneskilte med sponsorer. 

Bestyrelsen fastholder at renovering af fyrmolen har 1. prioritet af større arbejder 

Bestyrelsen besluttede at ændre ordensreglementets punkt 3.1.1. således at ethvert fartøj som er beliggende i 
Espergærde Havn, skal være funktionsdygtigt ved egen kraft, motor eller sejl. Fartøjer som ikke overholder 
ovennævnte kan afvises eller fjernes fra havnen. Lejekontrakten kan ophæves efter gentagne henvendelser, 
skriftligt med 3 mdr. varsel. 

Forslag om forhøjelse af syd molen og forlængelse af stenmolen må udskydes grundet økonomien.  

Forslag om ny mastekrav må ligeledes udskydes grundet økonomien. 

Forslag om ændring af vedtægterne vedr. bådstørrelse i forhold til pælenes placering i henhold til vedtægterne 
punkt 3.1.3 blev accepteret.  

Forslag om optagelse af lån til yderligere vedligeholdelse arbejdes der videre med.  

Forslag til anonymiserede ventelister blev afvist. 

Spørgsmål om parkering på havnen blev drøftet, og der var enighed om at nye skilte skal opsættes på havnen 
vedr. oplysning om tilladt parkering. 

Spørgsmålet om det er et problem at havnefoged og bestyrelsesformand er den samme person, fandt bestyrelsen 
ikke som værende et problem. 

Strømtilslutning på mere end 24 timer i træk på ubeboede både i havnen blev drøftet. Emnet skal yderligere 
undersøges og drøftes igen. 

Med hensyn til afholdelse af fester med afspilning af høj musik og støjende adfærd ønsker bestyrelsen at løse 
problemet med mere oplysning i form af skiltning med havnens regler. 



Indkøb af nye skilte med FRI / OPTAGET blev vedtaget. 

Forslag til pæleflytning, betalt af havnens brugere kan bestyrelsen ikke godtage og forslaget må afvises. 

Forslag om bølgebryderplanker ved mole ved indsejling til havnen tages op i forbindelse med renovering af 
fyrmolen. 

Generalforsamlingens punkter blev gennemgået og tages op på førstkommende generalforsamling. 

Grundet Covid 19er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at afholde generalforsamling. 

Næste bestyrelsesmøde er den 25. november kl.18.00. 

Søren Larsen 

  

        

 

 

 

   


