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Referat af bestyrelsesmødet den 28. juni 2022 kl. 18.00-21.00 
 
Deltager 
Formand, Torben Fly (TF) 
Næstformand, Andrea Løvemærke (Al) 
Kasser, Henrik Eriksen (HE)  

Bestyrelsesmedlem, Benny Nautrup (BN)  
Bestyrelsesmedlem, Michael Kornvig (MK) Referent 
Havnefoged, Henrik Nielsen (HN)   
Suppleant, Jesper Nordkvist (JN) 

Suppleant, Rasmus Mortensen (RM)  
 

Referat 

1. Status fra Havnefogederne 
a. Sikkerhedsstyrelses kommer den 12-07-2022 på kontrolbesøg. 
b. I forbindelse med Skiveløbet er Strandvejen lukket fra første indkørslen til P-pladsen lørdag 

den 11. september fra klokken 11.30 til 17.00. Søndag er der lukket fra 9.00 til 16.00. 
c. Den 19. august er området omkring Strandtangen lukket omkring 16.00-18.00 grundet 

cykelløb. 
d. Skraldeposerne er fjernet ved broerne, da folk ikke kan finde ud af ikke at smide 

husholdningsaffald i poserne, hvorfor der har været problemer med rotter. 
2. Status fra Formanden 

a. Dialogmøde med Skive Sejlklub og Skive Kommune har været afholdt. 
Fremadrettet vil der blive hold 2 møder hvert år. 

3. Status på sunket kutter og foreningens næste skridt i sagen 
a. Lukket punkt. 

4. Status på Norge-Frihavn sag, og hvordan vi forholder os 
a. Norge har skrevet til TF da de ikke har hørt noget. Der er umiddelbart nogle e-mails der er 

kommet landet i spam eller tilsvarende. TF forsøger at videresende den e-mail JN har sendt 
til Norge for en måned siden. 
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5. Forsikring 
a. Der tegnes udvidet forsikring for tankanlægget. 

6. Bro 6 tilbud gennemgås og handlingsplan fastsættes 
a. RM kontakter, sammen med HN, de to billigste firmaer, og forhandler kontrakt inklusiv 

grillpladser. 
7. Uheld på bro 5 under festivalen - hvordan sikrer vi dette ikke kan ske igen? 

a. Havnefogederne sikrer fremadrettet at Skive Festival ikke indhegner sikkerhedsudstyret. 
b. Havnefogederne tager kontakt til hotellet med opfordring til lysopsætning. 

8. Kommende sommerferieperiode 
9. Vild med Vand (BN) 

a. 20. august 2022. 
b. Der er fin opbakning, og der er flere aktiviteter under planlægning. 

10. Eventuelt 
a. Flere negative Google anmeldelser vedrørende manglende oprydning på Strandtangen efter 

Festivalen er fjernet. 
b. Henrik Sørensen tilbyder hjælp, da han pt. har lidt tid i overskud. 
c. Lukket punkt vedrørende adgang til Facebook-gruppen. 

i. Håndteres af Henrik Sørensen. 
d. HN informerede, at der andre steder har været god succes med at lave 10-turs kort til 

autocampere. HN undersøger om vi kan tilbyde noget tilsvarende. 


