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Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 17:30  

1) Godkende referat fra sidste møde  
2) Aktuel status for regnskab og budget 
3) Aktuel status for pladsudlejningen 
4) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 
5) FH ordning 
6) Havnefoged 
7) Gennemgang af opgavelisten 
8) Fastlæggelse af næstemøde 
9) SVANEN 
10) Eventuelt 
    10.1) PC i sejlerstuen 
    10.2) Ustabil internetforbindelse på kontoret 

Mødet indledes med en let anretning. 

Referat bestyrelsesmøde den 26. juli 2016 

Deltagere: 
Sebastian Westerhoff (SW) 
Mads Dahlke (MD)  
Henrik Svenningsen (HS) 
Rikke Salkvist (RS) 
Niels Peter Olesen (NP) 

Afbud  
René Holm (RH) 
Bjarne Sørensen (BS) 
Lars Skov (LS) 

Add 1: Referat - godkendt. 

Add 2: Ej gennemgået. Se referat fra mødet d. 30. juni 2016. 

Add 3: Der er kun få ledige pladser. 3x 3 meter 1x 3.5 meter 2x 4 og 2x 4.5 meter.  
Der har været en del gæstesejlere den sidste uge. Det er glædeligt!  

Add 4: Intet nyt. 



Add 5: Der er mange, der er glade for FH ordningen, og giver udtryk for dette. Vi har desværre også 
modtaget en del klager omkring havne, der har meget høje priser på omkring 50-65 kr. pr. nat dertil 
kommer el. Vi skal finde ud af hvordan dette håndteres inden sæsonen 2017. 

Add 6:  
1) NP har skiftet vandslangerne på broerne. Det er en fornøjelse at være sluppet af med de gamle 

klistrede slanger.  
2) NP beretter, at kommunens plan om at lave kystsikring langs bro 5 og mellem bro 2 og 4 fortsat 

er skemalagt til September. Ved bro 5 laves kystsikring med sten. Mellem bro 2 og 4 støbes 
kystsikring. Nærmere detaljer omkring endeligt udseende kendes ikke endnu. 

3) NP beretter, at der er flere gæstesejlere, der har haft en dårlig oplevelse med vores TallyCard. 
Det ser ud til, at gæstesejler-kort udløber efter 1 dag (når der kun købes et døgn). I opsætningen 
ser det ud til at kort minimum skal være gyldige i 5 dage. TallyCard er informeret og vil kigge 
på fejlen. Problemet er, at mange gæstesejlere køber plads én dag af gangen, hvorefter de står 
med et ugyldigt kort på anden dagen. 

Add 7: 
1) Der er en del af hanerne på broerne der drypper. Dette skal bringes i orden og der skal sættes et 

stykke slange på efter de hvide plasthaner.  
2) Vores broovergange er i meget ringe stand - specielt ved bro 3. NP skifter de rådne brædder ved 

bro 3. Vi har modtaget et tilbud på nye broovergange, men syntes det var lidt dyrt. RH har en 
opgave på at skaffe yderlige tilbud. 

3) Vi har haft problemer med at internettet på kontoret er ustabilt. Det påvirker dels havnefogeden  
og vores vejrudsigt PC, men mest af alt betalingsautomaten. SW bestiller ny router/modem ved 
TDC. 

Add 8: Dato for næste møde afventer at alle bestyrelsesmedlemmer er tilbage fra ferie. Vi har brug 
for, at alle kan mødes for at få samlet op på løse ender.  

Add 9: Intet nyt. 

Add 10: Eventuelt 
1) Der er blevet installeret et uhensigtsmæssigt program på PC’en i sejlerstuen. Der er også spor 

efter uhensigtsmæssig brug af maskinen. SW har oprettet en bruger, som ikke har lov at in-
stallere software på maskinen. Hvis maskinen fortsat bruges til den slags formål vil den blive 
fjernet!  

2) SSH har indkøbt 4 cykler. Disse kan gratis benyttes af havnens brugere. De har været et stort hit 
med mange positive tilbagemeldinger fra sommerens gæster!


