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Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 1. februar 2022 kl. 18.00-22.00 
 
Deltager 
Formand, Henrik Sørensen (HS) 
Næstformand, Torben Fly (TF) 
Kasser, Henrik Eriksen (HE)   Afbud 

Bestyrelsesmedlem, Benny Nautrup (BN)  
Bestyrelsesmedlem, Michael Kornvig (MK) Referent 
Havnefoged, Henrik Nielsen (HN)  Afbud 
Havnefoged, Niels Peter Olesen (NPO) 

Suppleant, Andrea Løvemærke (Al) 

Suppleant, Rasmus Mortensen (RM)  
 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
a. Godkendt med følgende bemærkning: 

i. Pkt. 6.7.1 Havnefogeden har snakket med Lars Klit, og sagen betragtes som lukket. 
2. Tilkommende punkter 

a. Der er ønske om et dametoilet samt spejle i baderummet. 
i. Havnefogeden håndterer. 

b. Arbejdspram 
i. Vi har mulighed for selv at bygge en pram ved at indkøbe pontoner til DKK 3500,-. Der skal 

bruges fire styk. Hertil skal der bygges et rækværk, hvilket det overskydende træ fra bro 6 
kan benyttes til. 

ii. Havnefogeden undersøger, om der er nogle lovgivningskrav til en arbejdspram som gør, at 
det ikke er smart at bygge den selv. 

3. Næste bestyrelsesmøde 
a. 22. februar 2022, 18.00-22.00 

4. Kort gennemgang af rigets tilstand (HE) 
a. Dette punkt udebliver fra dette møde, da Lisbeth har ikke noget klar endnu. 

5. Status på FH 
a. NPO: 131 har bestilt. Reminder udsendes i februar. 

6. Nyt fra Havnefogeden 
a. NPO: 

i. Fjernelse af pæle pågår. 
1. Dokumentation for beregninger der påviser at det er okay at fjerne dem, sendes af 

HS til MK for arkivering på foreningens Google drev. 
ii. Nye kontrakter er udsendt. 
iii. Der er pt. cirka 15 ledige pladser. Primært 2,5 m – 3,5 og 5,0 meter pladser. 
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7. Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning mv. 
8. Generalforsamling (punkt udsættes til næste møde) 

a. Hvem er på valg? 
b. Udsendelse af indbydelse? 
c. Hvem af suppleanterne flyttes op i bestyrelsen? 
d. Beretning hvad skal der ligges vægt på, hvem gør hvad mv.? 

9. Kort snak om bro 5 projektet 
a. Har været lidt underdrejet. 
b. Da projektet har lange udsigter (grundet bl.a. lang behandlingstid ved Kommunen), nødreparerer vi 

fortsat på vores del af bro 5. Havnefogeden kontakter KOM (som normalt). 
c. Der blev stillet forslag om forbedring langskibsbroen. Havnefogeden undersøger. 

10. Nødrenovering af bro 6. 
a. Skulle ikke være nødvendig for nuværende. 

11. Ny ordensreglement (punkt udsættes) 
12. Toiletvogn bro 5, har vi fået bedre priser og fundet optimal løsning. 

a. Toiletvogn 
i. Tilbud fra Do-Ma: 

Mobildobbeltbad/WC, DKK 3840/måned. 6 måneder. Hertil udgifter til etablering/og fjernelse 
af låse. 

ii. Afventer godkendelse fra Skive Kommune. 
iii. HS+NP inspicerer den foreslåede vogn.  

13. TF gav kort referat om problematik omkring dårlig fortøjet både i havnen. 
14. Elkabel i rosenbed (punkt udsættes) 

a. Skal vi sætte i gang?? 
(HN, NPO og jeg har møde med Kent Alex den 11/2, her vil vi bl.a. snakke med ham om reetablering 
af bedet) 

i. Der er ønske om frostfri vandtilslutning. 
1. Det undersøges. 

15. Eventuelt 
a. Den kommunale toiletbygning er nedtaget, og der er opstillet en midlertidig toiletløsning. Dog uden 

handikapadgang, hvorfor det er aftalt med Kommunen, at et evt. behov herfor henvises til SSH’s 
faciliteter. 

b. NPO: 15. marts er der FLID møde i Nykøbing Mors, 18.30-21.00 
i. NPO og HS deltager. 
ii. Hvis andre ønsker at tiltag er sidste tilmelding senest 22. februar til NPO. 

 


