
 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 13. april 2021 kl. 18.00 

Deltager: 
Henrik Sørensen HS  
Torben Fly  TF Teams Møde 
Benny Nautrup  BN Teams Møde 
Michael Kornvig  MK Teams møde 
Hugo Eskildsen  HEK Teams møde  
Niels Peter Olesen NPO  
Henrik Eriksen  HE Teams møde (Ref.) 
 

 

1) Velkomst og indledning ved Formanden  
Fremsendte punkter til behandling på mail. 

 

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 
Godkendt. 

 

3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 

3.1. Næste møde afholdes tirsdag den 25-05-2021 

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

Regnskab pr  13 / 04 -2021 dato gennemgået og godkendt. 

 

5) FH-ordning (MK) 
5.1. Der er afgivet 161 ordre mod 184 ordre sidste år – en lille tilbagegang men der kommer stadige 

ordre ind. 

 

6) Havnefoged (NP). 
6.1. Status ledige pladser.: Der etableres 17 pladser på bro 6 hvoraf de første 7 er udlejet, derforuden 

er ventelisten i bund, og der er nu enkle få pladser på broerne til gæstesejler 



6.2. På bro 6 laves der 3 lange pladser ca. 20 meter, såfrem der er pæle til det. 

6.3. Der opstartes med udskiftningning af vinkelbeslag på promenade broerne. Varighed ca. 1- 2 mdr. 

tid. Arbejdet fortsættes, alt træ omkring kranen udskiftes. 

6.4. Info skærmen forventes opsat inden for de næste 14 dage til 3 uger. 
6.5. Når frosten er borte, vurderes der hvor mange pæle der skal efterrammes, NPO & TFK laver 

optælling. 6 – 7 pæle skal efter rammes, pælebanker ankommer ca. i april mdr. der er ikke kommet 
nogen dato til dagens møde. 

6.6. Der er indhentet tilbud på ny større tømningsrist til autocamper, denne opgave igangsættes, når 

der kommer en tilladelse fra kommunen. Der er aftalt med Skive spildevand, at der er ikke betales 

spildevandsafgift, det omhandler kun 4 m3 grå vand om året. Der er afgivet en midlertidigt 
tilladelse fra kommunen 

6.7. Havnen åbner den ¼ officielt, der bliver der åbnet for vandet hvis vejret tillader det. 
6.8. Uge 26 fra Lørdag den 26/7 til den 3/7 afholder havnefogeden ferie. Det overvejes at NP’s 

timeantal nedsættes, og der ansættes forventeligt en assistent til NP. Dette er et ønskes fra 

havnefogeden. Der har været afholdt møde med ny deltids havnefogede, som er valgt. Der kommer 
yderligere informationer omkring ansættelsen. 

6.9. Jobcenter Skive ønsker en praktikant til at følge Havnefogeden 2* 3 timer ugentlig, opgaver kunne 

være alm. Forefaldende opgaver som tømme skraldespande, male m.v – NP går videre med dette. 

6.10. Der opsættes skilte med 30 km zone på p-pladsen for at forhindre ræs på havne området. 

 
I Covid 19 perioden er der kun adgang for max 5 personer i klubhuset, der bliver opsat 

skilte. 

 

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.  
7.1. Ideoplægget samt økonomi blev gennemgået og bestyrelsen har besluttet at fremvise det til GF og 

stemme om det videre arbejde. Er sat på standby til efter GF 21 

7.2. Der er stadigvæk en positiv dialog med Skive kommune forvaltning for, at der etableres yderligere 

ekstra pladser for autocamper. Tanken for placering af disse pladser (8 stykker i alt) tænkes 

placeret i den nordlige ende af havneområdet ved strandtangens grønne område. Der har til dato 
været 115 betalende autocamper siden 1 oktober 2020. Der arbejdes videre med projektet ( HS) 
man afventer endeligsvar omplacering fra kommunens side af. 

7.3. Der arbejdes med nye ordenregelementer, der afholdes et separat møde i bestyrelsen for 

godkendelsen. 

7.4. Flid afholder GF den 27/04-2021 9:30- da det er midt i arbejdstiden, er det desværre ikke muligt for 

bestyrelsen at deltage. 

7.5. Renovering af Bro 6; for at få broen ren og klar til nye pladser igangsættes arbejdet, BN bliver 

tovholder for dette. 
 

8) Eventuelt (ALLE) 



- Pga. covid 19 situationen fremsendes der en meddelelse frem, at GF 2021 aflyses til 

forsamlingsforbuddet, bliver hævet. 

 

 

Næste bestyrelse møde 25 maj 2021 kl 18 00 


