
 

 

 

 

 

#En havn i udvikling 

 

Referat ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 05. december 2019 kl. 17:30 

Deltagere:  
Henrik Svenningsen (HS)  
Sebastian Westerhoff (SW)  
Jesper Nordkvist (JN) 
Niels Peter Olsen (NP) 
Bjarne Sørensen (BS) 
Benny Nautrup (BN) 
 
 

 

1) Velkomst og indledning ved Formanden (HS) 

Velkommen til årets sidste ordinære BST-møde.  
 

 

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 

Godkendt. 
 
 
3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 

 

Næste bestyrelsesmøde 07. JAN 2020 
 

4) Aktuel status for regnskab og budget (SW). 
 

Gennemgået og ingen bemærkninger. 
 
SSH går ind i det nye år med en gode og velfunderet økonomi. 

 

5) FH-ordning (Alle) 
 

Pt. er kun tilmeldt 12 havne til FH-ordningen i 2020. 
 
Der kan formentlig være en del forvirring vedr. overgangen til den digitaliseret tilmelding og BST besluttede 
at man for sidste gang vil sende en mail til havene og her, igen, informere om at fremadrettet, pr. 2021, skal 
de selv tilmelde sig. 
  

 



  
 

6) Havnefoged (NP). 

Der er pt. kun 4 ledige pladser (2,5/3 m) Derudover er der 18 både på ventelisten. 

Pt. er der 90 både i havnen. 

 

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.  

 FLID efterårsseminar 27-28 NOV 2019 

SSH deltog med formand, næstformand og havnefoged. Seminaret var meget givtig og 

tilbagemeldingen fra deltagerne er, at SSH fremadrettet vil få meget ud af at deltage i disse FLID 

arrangementer.  

 FLID Bestyrelsesmøde 2-3 DEC 2019 

HS sidder som suppleant i FLID bestyrelse og deltog i deres BST møde som blev afholdt i 

Augustenborg/Sønderborg. SSH skal gøren endnu mere brug af de aftaler som FLID har forhandlet, 

end vi gør i forvejen.  

 Fælles afslutningsarrangement 16 NOV 

Arbejdsdagen med efterfølgende arrangement var en stor succes! Der var tilmeldt ca. 40 personer 

til arbejdsdagen og ca. 80 personer til spisning og musik. Der var sendt invitationer ud til alle 

havnenes samarbejdspartner/bruger. BST håber på at det kan blive en tilbagevende begivenhed 

som vil bringe alle på havnen tætter samme om at drive vores fantastiske havn videre. 

 Ex. GF 2019-II 

NP melder, at alt er klar til den ekstraordinære generalforsamling, med henblik på afstemning om 

etablering af tankanlæg på SSH område. 

 Jobopslag til en ”blæksprutte” til ordinær GF. 

 

 

8) Eventuelt (ALLE) 

 

Skive Søsports Havn ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår. 

På gensyn i det nye år… 

 

 

 

 


