
Referat bestyrelsesmøde 25.04.2022 
 
Fremmødt: 
Torben Fly - TF 
Andrea Løvemærke - AL 
Benny Nautrup - BN 
Henrik Eriksen - HE 
Rasmus Mortensen - RM 
Jesper Nordkvist Jensen – JNJ (Referent) 
Niels Peter – NP (havnefoged) 
 
Afbud: 
Micahel Kornvig - MK 
   
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet 25/4-22: 
 

1. Status fra havnefogederne.   
 

a. Generelt, hvad rør sig? 
- Bådene er på vej i vandet 
- Afventer pælebankeren i fm. pælebankning bro 1. 

 
b. hvad er status på bjærgning af kutter på bro 2? 
- Kutteren er nu flydende. 

 
c. Oprydning ved kranen, behov for hjælp hertil? 
- Oprydning efter pælene er banket, herunder ophugning af flåde. 

 
d. Status på kran godkendelse 
- 1-års godkendt. 
- Bestiller 10-års godkendelse. (Havnefogeden) 

 
e. Nyt elkabel mellem miljøgård og bro el stander. 
- Tilbud forelægger. 

 
f. Frostsikker vand til broerne. 
- Engholm bestilles til at undersøge føring af vandledning (Havnefogeden) 
- Tilbud indhentes til bro 2-3-4 (Havnefogeden) 

 
g. Er der aftalt reetablering af bed m/kommunen efter udførsel af pkt. e-f 
- Aftalen søges bekræftet af kommunen igen. 

 
h. Sikkerhavn status. Er der fulgt op på mangler på alle broerne? 
- Tilsyn fra Tryg Sikkerhavn i april. Stiger som mangler indkøbes. 
(Havnefogeden) 
- SSH søger certificering igen i år 

 



 
 

i. Tally-Web i fbm toiletvogn. 
- Tilbud forlægger. 
- Lås&slå er bestilt til montering af Tally-web 
- Tally-web pads/sender bestilles til montering på varmvandsbeholder. 
- Klæbemærke ”KUN FOR HAVNENS BRUGER” monteres. 

 
 

j. Har havnefogeden brug for noget fra bestyrelsen. 
- Iab 

 
 

k. Eventuelt  
- Skive løbet ønsker at bruge P-pladsen fra kran og nordpå, fra den 05. sep. til 
den 14. sep. Godkendt at BST. 
- Rampe laves til toilet (Havnefogeden + BN) 

 
 
 

2. Ekstraordinær GF - skal vi gøre yderligere eller er vi klar?   
- Projekter/lærred er ok. 
- Lokaler reserveret. 
- Havnefogeden sørger for øl/vand 
- ”Kort” gennemgang af projekt inden afstemning 

 
 

3. Evaluering af nye kommunikations værktøjer - justering om nødvendigt 
 -  IAB. 

  
 

4. SSH forsikringsforhold status fremlægges.  
- Der aftales et møde med Tryg 
- Evt. med en forsikringsmægler indover (JNJ) 
 
 
5. e-boks-ansvarlig (sætte navn på)  
- Michael Kornvig 

 
 

6. Surf klubben har forespurgt trappe mm. til stige og paddleboard holder 
på flydebroen ud for surf klubben. Vil vi godkende dette?  
- Godkendt. 

 
 
 
 



7. Møde med Jens Gjørup og formand for sejlklubben vedr. pladser mm. på 
bro 1. 
- Jens Gjørup forsøges indkaldt til nyt møde. 

 
 
8. Eventuelt. 
- Indkøb af bagagevogne til bro 5 og 6. Bestilles af Havnefogeden. 
- SSH vil rettet henvendelse til vej&trafik for evt. måling af/forbedring af 
belysning langs kajen dog med det forbehold, at dette ikke er SSH 
ansvarsområde. (AL) 

 
 

 


