
 

 

 

 

 

 

 

Foreløbig Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 7. september 2017 kl. 17:30 

 

1) Velkomst og indledning ved Formanden 

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 

3) Fastlæggelse af næstemøde (ALLE) 

4) Aktuel status for regnskab og budget (SW + RS) 

5) FH ordning (PS) 

6) Havnefoged (NP) 

6.1. Aktuel status for pladsudlejningen  

6.2. SVANEN (tilstand/tiltag) 

6.3. Havneområdet (tilstand/tiltag) 

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance (ALLE) 

7.1. Opfølgning efter ferien (Alle) 

7.2. Affaldsplan (NP + SW) 

7.3. Status Vild med Vand 2016 (HS) 

8) Renoveringsplan/Store tiltag (Alle) 

8.1. Status (Alle) 

9) Eventuelt (ALLE) 

  



Referat ordinært bestyrelsesmøde d. 07. September 2017 kl. 17:30 
 
Deltagere:  
Henrik Svenningsen (HS) 
Sebastian Westerhoff (SW) 
Mads Dahlke (MD) 
Peter Svane (PS) 
Bjarne Sørensen (BS) 
Niels Peter Olesen (NP) 
Rikke Salkvist (RS) 
Flemming Klug (FK) 
 
Add 1) Velkomst og indledning ved Formanden 
Formanden bød velkommen håber på en hurtig gennem gang af igangværende sager.   
Formanden oplyser at grundet stor pres på arbejdet, vil han uddelegere mere af hans sager til hhv. PS samt 
NP. 
 
Add 2) Godkende referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt. 

Add 3) Fastlæggelse af næste møde 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 26. oktober 2017 kl. 17.30. 
 
Add 4) Aktuel status for regnskab og budget 
Regnskabet er gennemgået ved RS. Økonomien ser fornuftig ud. Nettoomsætningen er højere første halv år 
end samme periode i 2016. Vedligeholdelse af broer (nr. 4237) er højere end sidste år. Dette dækker over 
reparation af hammeren på bro 1-3 samt nød rep. af landgangsbroerne. Der er forbrugt væsentlig mere 
vand og el (nr. 4273 + nr. 4275). 
 
Add 5) FH ordning (PS) 
Intet nyt. 
 
Add 6) Havnefoged 
Add 6.1) Aktuel status for pladsudlejnings 
Der er d.d. 6 ledige pladser. 
De ledige pladser er fordelt på: 4 stk. a 2,5 meter; 1 stk. a 4,0 meter og 1 stk. 5,0 meter. 
 
Add 6.2) SVANEN (tilstand/tiltag) 
Svanen er blevet flyttet der er tilsluttet el, vand og kloak. Skive Vand kommer og tilslutter kloak. Der er 
kommet ny og forbedret adgang til Svanen i forbindelse med flytningen, som har fået store roser af de 
første par rullestolsbrugere der besøgte Svanen til sommerkoncerten. Der er lavet grill plads foran Svanen, 
samt placeret bordbænkesæt. Der er monteret infotavle på gavlen. 
 
Add 6.3) Havneområdet (tilstand/tiltag) 
Der er opsat skilte til langskibskaj, samt skilt ved pumpestationen. 
 
  



Add 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 
Add 7.1) Opfølgning efter ferien 
Der er konstateret rotter på havne området henover sommeren, kommunen kommer og sætter rottekasser. 
 
Add 7.2) Affaldsplan 
Kommunen og SSH arbejder på at lave nye affaldsplan, forventes afsluttet i løbet af september 2017. 
 
Add 7.3) Status Vild med Vand 2017 
Alle har følt det var en stor succes for de parter der deltog, og glæder sig til at deltage igen næste i 2018. 
 
Add 8) Renoveringsplan/Store tiltag 
Add 8.1) Status 
Nye broer: Der undersøges om der er væsentlig mange penge at spare ved at vælge broer på 2,5 meter 
bredde i stedet for de 3,0 meter der er i havnen i dag. 
Lige ledes ønskes der fleksibel vand og strøm, samt mindre mellemrum mellem brofagene helst 
sammenkoblet. 
Dernæst iværksættes indhentning af tilbud ved de leverandør der er på marked. 
 
Add 9) Eventuelt 
Der er fremsendes ønske til Skive Kommune omkring dialog med henblik på at få styr på ny/forlængelse af 
lejekontrakt mellem havnen og kommunen. 
 
Skive Sejlklub har kontakt havnen i sommerferien med henblik på at få arrangeret møde mellem Skive 
Sejlklub og Skive Søsports Havn. HS og FK tager kontakt til sejlklubben. 


