
 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 25. maj 2021 kl. 18.00 

Deltager: 
Henrik Sørensen HS  
Torben Fly  TF  
Benny Nautrup  BN  
Michael Kornvig  MK  
Hugo Eskildsen  HEK   
Niels Peter Olesen NPO 

Henrik Nielsen  HN  
Henrik Eriksen  HE  (Ref.) 
 

 

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

 

Henrik Nielsen Ny havnefoged -Byder vi Velkommen – Henrik & Niels Peter vil supplere hinanden i 

ferieperioden samt i det daglige. 

 
2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 

Godkendt. 

 

3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 

3.1. Næste møde afholdes tirsdag den 10-08-2021 

3.2. GF afholdes den 28-09-2021 k l 19 00- flyttes til denne periode pga. af sommerferie. GF 
afholdes på Strandtangen, der vil blive udsendt indkaldelse. 
 

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

Regnskab pr 30 / 04 -2021 dato gennemgået og godkendt. 

 

5) FH-ordning (MK) 



5.1. Der er afgivet 177 ordre mod 184 ordre sidste år – en lille tilbagegang men der kommer stadige 

små ordre ind. 

5.2. Bestyrelsen er blevet forelagt klager fra frihavnsordning, SSH kan oplyse der fastholdes, at 

regelsættet skal overholdes 
 

6) Havnefoged (NP). 

6.1. Status ledige pladser.: Der er få ledige pladser tilbage. 

6.2. På bro 6 færdig inden for de næste 14 dage. 

6.3. Havnens kran må ikke benyttes til at forårs klar gøre båden eller lignende, må kun anvendes til 

søstning og optagning . Se pkt. 3.5 i ordens regelment. 

6.4. Infoskærmen forventes opsat snarest, der er problem med leverandøren, så vi afventer og håber 

der snarest kommer en løsning. 
6.5. 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. 

Afventer svar fra Jc. 

6.6. Der opsættes skilte med 30 km zone på p-pladsen for at forhindre ræs på havneområdet. 

 

I Covid 19 perioden er der kun adgang for max 8 personer i klubhuset, der bliver opsat 

skilte. 

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

7.1. 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 arbejdes 

videre med projektet ( HS) man afventer endeligsvar omplacering fra kommunens side af. Der er 

kommet et afslag fra kommunen, men der fortsættes med arbejdet for yderligere pladser. 

7.2. Der arbejdes med nye ordensreglementer, der afholdes et separat møde i bestyrelsen for 

godkendelsen, ændringsforslag vil også komme ud med indkaldelse til GF 2021. 

7.3. Der er besluttet, at der revideres ny forretningsorden MK er tovholder, ændringsforslag vil komme 
ud med indkaldelse til GF 2021. 

7.4. Der er stillet forslag til, om man kan etablere omklædning og toilet forhold ude ved bro 4 således 

der ikke er så langt for bro 6 til omklædning. Bestyrelsen arbejder videre med denne ide. 

 

8) Eventuelt (ALLE) 

 

 

Næste bestyrelse møde august 2021 kl 18 00 


