
Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23.05.2022: 
 
Deltager: 
Torben Fly/TF 
Micheal Kornvig/MK 
Benny Nautrup/BN 
Henrik Eriksen/HE 
Niels Peter/NP 
Jesper Nordkvist/JNJ(Referent) 
 
Afbud: 
Andrea Løvenmærk/AL  
Rasmus Mortensen/RM 
 
 
1. Status fra havnefogeder 
 
a. generelt, hvad rør sig? 
Skive festival – Har området fra” kabys affald” og ud, bro laves over slæbestedet og de 
offentlige toiletter er åben. 
 
30/5 – 6/6 er autocamper pladsen lukket. 
 
Ligges på hjemmeside/FB – Havnefoged  
Kontakt med POLHJV – Havnefoged 
Ekstra rengøring bestil - Havnefoged 
 
Skive løbet 10 – 11. sep.  P-plads lukkes hele. Opsætning fra 5 – 6. sep. 
 
Post Danmark rundt – opløb ved SSH 19. aug. 
 
b. status på bjærgning af kutter på bro 2. 
Flyder nu, ejeren arbejde på at få den på land. 
 
c. status på 10 års kran eftersyn. 
Gennemlyst 17. maj – godkendt. 
Rapport tilgår 
 
d. status på bed (el og vinter vand) samt reetablering (kommunen) 
Vandet er ”fundet” 
Tilbud fra Salling EL m.m. - Havnefoged 
Påregner at starte til september og forventes færdig primo oktober 
Kommunen tilbud vedr. etablering af bed står stadig ved magt. 
 
e. status på Sikkerhavn ansøgning, bro 5 stiger, trækvogn bro 6. 
Trækvogne til bro 6 er bestilt. 
Sikkerhavn/stige afventer. 
 
f. har I brug for noget fra bestyrelsen? 
IAB. 
 
 
 



g. eventuelt 
Gennemgang af misvedligeholdelse både i havnen, bådejerne vil efterfølgende blive kontaktet 
af havnefogeden. 
 
2. Formand fremlægger Skive Sejlklub borgerhenvendelse/folkeblad sag. 
Formanden fremlag status og BST anser problematikken vedr. pælepladser på bro 1 som 
værende løst, men der er dog stadig korrespondance mellem kommunen og SSH med henblik 
på at udrede misforståelser klubberne i mellem.  
 
3. Frihavnsordning, Norge. Hvad er status og hvad gør vi herfra 
SSH sender svar til Norge. 
 
4. Ny bro 6 vedtaget ved e. GF. Lav plan for etablering. 
Tre tilbud hjemtages – NP 
BST afholdes inden sommer hvor tilbud godkendes. 
Der laves en liste over dem som ønsker at overtage dele af de gamle brofag. 
 
5. Status på forsikringer. 
Tilbud indhentes i.fm. Arbejdsskade forsikring pga. tilgang flere MA 
Tilbud på tankanlæg - afventer pris på anlæg. 
 
6. Evt. 
a. Forespørgsels vedr. mulighed for at raspe af pæle – BST afslår. 
b. Forespørgsels vedr. mulighed for at placere en grill på bro 6 – BST vil afvente etablering af 
ny bro 6 og vil derefter se positiv på etablering af en fast grill-plads (SSH) 
c. ”Vild med vand” 20. aug. – BN. Inddragelse af alle bruger af havnen til arrangementet. 
d. Billede/tekst til hjemmesiden vedr. ny toiletvogn ved A-huset - NP 
e. MK tager kontakt til WEBCO mht. ændring på fakturaer FH-ordningen i fm. SWIFT konto. 
Tekst ændres  
 
 
Gennemgang af kvartalsregnskab – godkendt af BST. 


