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Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 12. april 2016 kl. 17:00  

1) Godkende referat fra sidste møde  
2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance  
3) Aktuel status for regnskab og budget  
4) Aktuel status for pladsudlejningen  
5) FH ordning 
6) Havnefoged  
7) Bestyrelsesforsikring  
8) Vand på broerne 
9) Tallykey 
10) El-aftale med EnergiMidt 
11) Svanen 
12) Komma’s havnelods 
13) BådNyt 
14) Prisændring af gæsteplads (lokalt, online m.m.) 
15) Ny hjemmeside 
16) Fastlæggelse af møder 
17) Eventuelt 

Referent: Mads Dahlke 

Referat bestyrelsesmøde den. 12. april 2016 

Deltagere:  
René Holm (RH) 
Sebastian Westerhoff (SW) 
Bjarne Sørensen (BS) 
Mads Dahlke (MD) 
Lars Skov (LS) 
Henrik Svenningsen (HS) 
Rikke Salkvist (RS) 

Add1: Referat - godkendt. 

Add 2: Intet relevant.  

Add 3: Det ser ud til, at havnen har for mange penge stående i Spar Nord. Vi skal have åbnet en 
konto i et andet pengeinstitut for at holde os under de 750.000 kr., der er sikret, hvis en bank går 
konkurs. 



Add 4: Vi har en del ledige pladser - specielt 2,5 og 3,0 meter. Vi har fortsat mangel på større 
pladser - mest 4,5 meter. Vi har konstateret, at den faktiske størrelse på pladser ikke altid passer 
med den størrelse vi har noteret. LS og BS vil d. 18/4 påbegynde opmåling af samtlige pladser i 
havnen. MD, SW og HS vil d. 20/4 undersøge muligheden for at sammenligge nogle af de ledige 
mindre pladser for at skabe flere større pladser.  

Add 5: Der er et par havne, der har meldt sig ind og et par havne, der er har meldt sig ud. Det går 
lige op. Vi arbejder på at få opdateret Havneguide.dk. 

Add 6: Vi har haft 2 kandidater til samtale. Begge var rigtig gode kandidater! Vi har valgt Niels 
Peter Ø. Olesen er 62 år og arbejder i dag hos politiet. Vi glæder os rigtig meget til at tage godt 
imod Niels Peter. Nærmere detaljer følger. 

Add 7: Bestyrelsen ønsker at have en bestyrelsesansvarsforsikring. MD undersøger om vi er dækket 
via nogle af de forsikringer vi har igennem Tryg. Hvis ikke, skaffes priser fra Tryg og Top 
Danmark. 

Add 8: Vi bør udskifte vandslangerne på broerne. Der er kommet forslag om at sætte en lille 
komposit hane på hver slange ca. en meter fra enden. Det vil gøre det nemmere at spare på vandet 
ved f.eks. vask af båd. SW skaffer priser på haner og nye vandslanger (vandslangerne skal være 
godkendt til drikkevand!) 

Add 9: Betalingsautomaten er ændret således, at man nu ikke længere som standard får udskrevet 
en kvittering på papir. Bestyrelsen håber det kan forhindre den stak af kvitteringer, der næsten altid 
er at finde i maskinen. Bestyrelsen vil gerne i kontakt med andre havne, der også benytter Tallykey. 
Formålet er at udveksle erfaringer. SW tager kontakt til bl.a. Marselisborg. 
  
Add 10: Bestyrelsen har tegnet ny el-aftale med EnergiMidt for perioden 2017-2019. Det er 
glædeligt, at den nye aftale er noget billigere end den nuværende. Bestyrelsen vil gerne undersøge 
muligheden for at få opsat solcellepaneler. Havnen har størstedelen af det årlige forbrug om 
sommeren. Vi vil indgå en dialog med Skive Kommune.   

Add 11: Svanen har jf. aftale med den tidligere bestyrelse 2 x fulde sejlsæsoner i havnen, dvs. at 
første sæson startede 1 april 2016. Diverse arrangementer er inklusiv i denne aftale under 
opretholdelse af havnens regler vedr. ”havnens brug, støj etc”. 
Svanen har fri og åben adgang (udvendig) for alle borger i Skive. Der arbejdes på at få opstillet 
skilte ved Svanen a la ”Gå gerne ombord og nyd udsigten over havnen” samt evt. et skilt om 
Svanens tilkomst og områdets historik. Ligeledes arbejdes der på ”ideer” omkring møblement på 
toppen, som ikke blæser væk, men er ”mobile”…forslag modtages gerne (kontakt HS). 
Bestyrelsen arbejder på at ansøge om ”kulturelle” midler, således der kan afholdes 
musikarrangementer hen over sommeren på Svanen til gavn for havnens brugere og byens borgere. 
Der sigtes efter et par lørdage eftermiddage og med Jazz, Blues, Irsk, Celtic musik som 
udgangspunkt. Bestyrelsen hører gerne fra folk med interesse i at ”udnytte og brande” Svanen og 
Havnen (kontakt HS). 
Iben Barnwell (Svanemor) har fået tilsagn af” kommunen/Den selvejende Institution 
Kulturhusbåden SVANEN” om at kunne anvende Svanen til arrangementer hver anden torsdag (se 
mere omkring tidligere arrangementer på www.sommerkoncerter.dk). Iben har flere tanker/ideer og 



visioner om anvendelse af Svanen og havnen ser fællespotentiale i dette for en eksponering af både 
havnen, men også af Svanen. 
Svanen åbner 2016 sæsonen med et ”Vel ankommet til havnen” den 30/4-2016 i perioden 1200 – 
1700, hvor der vil være åbnings- og velkomsttale, lidt Jazz (Hot Stompers), kaffe/the og 
kransekage, lidt mere musik (gruppe pt. ukendt). Dette arrangement er ”sammenfaldende” med 
Skive Sejlklubs ”standerhejsning og Trangmanden rundt”, så der vil være liv på havnen, kom og 
deltag. 
  
Add 12: Beskrivelsen af Skive Søsports Havn i Komma’s Havnelods er meget gammel og afspejler 
ikke virkeligheden. SW undersøger mulighederne for at få beskrivelsen opdateret.  
  
Add 13: Skive Søsports Havn har købt plads i 3 numre af BådNyt (1/4 side) i håbet om at skabe lidt 
opmærksomhed på vores dejlige havn. RH har kontakten til BådNyt.  
    
Add 14: Prisen på Havneguide.dk og betalingsautomat er ændret. Skiltene på havnen er i første 
omgang rettet med en dymo-label. Teksten på skiltene rundt om på havnen skal opdateres så der 
henvises til at priserne er synlige på betalingsautomaten. 

Add 15: SW har lavet et udkast til en ny hjemmeside. Det ser rigtig godt ud! SW arbejder videre 
med den nye hjemmeside, som endnu ikke er offentligt tilgængelig.  

Add 16: Næste møde finder sted d. 9. maj 2016 kl 17.30 

Add 17:  
 1) Der blev diskuteret om vi skal opsætte et skilt ved slæbestedet. Indtil videre gør 
 vi ikke noget. 

 2) RH skriver et “Velkommen til den nye sæson”-opslag til havnens medlemmer.  

 3)Bestyrelsen vil tage kontakt til Værftet for at undersøge muligheden om et  
 samarbejde omkring en diesel-tank. Fremfor at havnen selv skal investere i eget 
 tankanlæg. SW og RH tager kontakt til Værftet. 

 4) Bestyrelsen vil gerne i kontakt med Skive Kommune omkring at få malet streger 
 på p-pladsen for at få optimeret antal af biler der er plads til. 

 5) Bestyrelsen vil gerne i kontakt med Skive Kommune for at undersøge  
 mulighederne for at få lavet nogle p-pladser til camper/RV’er. Havnen kunne evt. 
 drive dette på samme måde som gæstepladser i havnen. 

 6) Havnen har en udfordring omkring strømforbrug. Vi har mange medlemmer der 
 ikke bruger ret meget strøm. Det er ikke fair de skal betale for de medlemmer der 
 bruger rigtig meget strøm. Bestyrelsen vil tage tage dette med i udkastet til de 
 fremtidige planer for havnen. 

 7) Der står en båd på p-pladsen med et til salg skilt på. Bestyrelsen er blevet  
 kontaktet af et medlem der ikke mener dette er okay. Bestyrelsen vil undersøge 
 reglerne. LS tager kontakt til ejerne af båden. 


