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Referat af bestyrelsesmødet 30. november 2022 kl. 18.00-21.00 
Deltager 
Formand, Torben Fly (TF) 
Næstformand og Sekretær, Michael Kornvig (MK), Referent 
Kasserer, Henrik Eriksen (HE) 

Bestyrelsesmedlem, Benny Nautrup (BN)  
Bestyrelsesmedlem, Rasmus Mortensen (RM) 
Suppleant, Jesper Nordkvist (JN), afbud 

Havnefoged, Niels-Peter Olesen (NP) 
 

Referat 

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
a. Intet at bemærke. 

2. Dato for næste bestyrelsesmøde 
a. 1. februar 2023, 18.00-21.00 

3. Status fra Kassereren 
a. Regnskabet ser fint ud. 
b. Regninger for 2023 udsendes af Havnefogeden i starten af januar 2023. 

4. Gennemgang af åbne punkter/opgaver 
a. Status fra havnefogederne 

i. Kranen males. 
ii. De nye broelementer til bro 6 kommer i uge 49 og montagen påbegyndes den 5. december. 
iii. Etablering af nyt el starter mandag uge 48. Der forventes maksimalt afbrydelse i et par timer 

i forbindelse med skiftet. Havnefogeden informerer medlemmerne når tidspunktet kendes. 
iv. Udslagsvasken flyttes så den kan bruges hele året. 
v. Vores del af bro 5 renoveres over vinteren af Havnefogederne. 
vi. Der skal laves en ny aftale om el, da den nuværende med Norlys udløber den 31.12.2022. MK 

håndterer. 
vii. En pæl ved plads 346/348 er knækket og vil blive skiftet. På bro 1 vil der ved plads 

135/139/141/143 bliver etableret tre 5 meters pladser samt en 5,5 m. 
5. Gennemgang af nye punkter 

a. Kran molen 
6. Eventuelt 

a. Dato for generalforsamling 28.03.2023. Planen er at indkaldelsen udsendes den 23.02.2023 af 
Havnefogeden. Regnskab skal være tilgængelig senest den 14.03.2023 i foreningens lokaler. 

b. Nytårsdyk den 1. januar håndteres af BN. 
c. SSH bliver inviteret til dialog om ”Havnebad-projektet”. 
d. BN er tovholder på at forsøge at stable et arrangement på benene i forbindelse med havnes 50 års 

jubilæum. 
e. Havnefogeden har haft en god snak med rengøringsselskabet og forhandlinger pågår. 


