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Mødedato Tirsdag den 21. Februar 2017 

Mødetidspunkt Kl. 19.00 

Sluttidspunkt for møde Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00, afsluttet kl. 22.00  

Mødelokale Skudehavnen, 8400 Ebeltoft 

Udsendelsesdato 23. februar 2017 

Udsendt til Klaus Purup, Jacob Reeckmann, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann, Arne Christensen 
Erich Franzen, H C Matthiesen 

Afbud fra Jeppe Hougaard 

Fraværende Erik Franzen 

Bestyrelsens  
underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Klaus Purup 

 
 
                 Klaus Purup                                              Arne Christensen 
 
                                     
 
                 Leif Plougmann                                Jacob Reeckmann   
 
                     
 
  Jeppe Hougaard 
 
 
 
 
   
          
 

Suppleanter Erich Franzen, H C Matthiesen 

 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
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01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 19/1 
 
Ingen kommentarer 

 
 

02 Godkendelse af dagsorden for mødet d. 21/2 
 
Ingen kommentarer 

 
 

03 Siden sidst, meddelelser indkommen post; havnefoged og bestyrelse  
 

Punkter ved havnefoged: 
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v. Jens Olsen 

• Administration og økonomi:  
• Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc. 

Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser: Der er 18 ledige pladser. Det blev besluttet at an-
noncere de ledige pladser på havnens hjemmeside samt på havneguide.dk 
Venteliste: Ingen på venteliste for øjeblikket 
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender. Der er 16 gældsbeviser på ialt ca. kr 400.000. Det blev be-
sluttet at udsende en opgørelse over gældsbeviser hvert kvartal. 

• Personale 
Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato. Flekssaldi og ferie skal afvikles inden 1/5. 

 
Punkter ved bestyrelsen/post: 

• Økonomisk status v/Klaus og Jacob: Resultatopgørelsen er lidt bedre end på samme tidspunkt sidste 
år, men der forestår store udgifter i foråret til reparation af havneanlægget pga URD, bla. skal 
ydermolerne og kystsikringen i havnens nordende retableres og bro 7 og 8 skal renoveres. Der gø-
res halvårlig status pr. 1/4, men der kan forudses et underskud på dette års regnskab. Det blev be-
sluttet at afvente med de øvrige vedligeholdelsesarbejder. Regnskabet stemmer med banksaldoen, 
men visse detailposteringer skal evt, korrigeres. 
Kystsikring og plankeværk ved indsejling til Fiskerihavnen: Sejlklubben, Ro- og Kajakklubben, Lodsejerne 
samt Skudehavnen har rettet en fælles henvendelse til kommunen, da Skudehavnens lejeaftale er uklar 
på dette punkt, men en tilsvarende henvendelse fra lodsejerne blev besvaret med, at det var Sku-
dehavnens ansvar. Der er ikke kommet svar på den fælles henvendelse:  Klaus rykker 

• Takster for Ro- og kajakklubben samt pladsleje for vinterbaderne justeres efter forhandling i 2017. Der har 
været afholdt et dialogmøde med formanden Aksel Jeppesen se pkt 6  
Efter mødet blev det besluttet at klubberne i havnens nordende og Lodsejerne selv skal disponere 
over og vedligeholde kystsikring, plankeværk og forplads. Dette skal indgå i de kommende for-
handlinger med klubberne. Endvidere skal husleje for sejlklubben genforhandles ligesom Ro- og 
Kajakklubbens årlige bidrag til havnen. 

• Svar fra Bestyrelsen for vinterbaderne er rundsendt til bestyrelsen. Formanden har haft et uformelt møde 
med Palle for at komme videre. Svar fra Palle er rundsendt til bestyrelsen. Det blev besluttet at fasthol-
de, at vinterbaderne skal betale et foreningsbidrag på kr 100 kr pr medlem stigende til kr 150 i 2021. 
Hvis vinterbaderne skulle vælge at opgive Havbadet, ønsker Skudehavnen at gennemføre Havbadet 
iht det eksisterende projekt. 

 
 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21/2 2017 
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04 Bro- og Havneudvalget  
 

Orientering v/Klaus 
• Bro 8: tilbud er indhentet på reparation/udskiftning indenfor knækket. Der er indhentet flere tilbud på re-

novering af bro 8: To indbudte afslog at give tilbud på flydebroer, da vandstanden ansås at være 
for lav. Et tredje tilbud på en flydebro var for dyrt. Èn fjerde bydende på renovering af den eks. bro 
ville ikke give tilbud, men arbejde på medgået tid. Det sidste tilbud fra Jes anses for det billigste og 
mest fordelagtige. Det blev besluttet at antage tilbuddet fra Jes, således at materialer kan blive be-
stilt hjem og arbejdet påbegyndes snarest muligt. 

• Bro 7: status Jens. Arbejdet pågår når vejrliget tillader det. 
• Stenmolerne: Rederiet Høj påregner opstart medio marts, Vores nabohavne blev forespurgt om de 

ville benytte lejligheden til at istandsætte deres nedbrudte moler, nu Høj var i farvandet, men viste 
ingen interesse. 

• Pæletjek og nokker: frivillig arbejdskraft til beklædning af nokker? Afventer pælecheck 
• Plankeværk i havnens nordende: frivillig arbejdskraft fra klubberne? Afventer svar på dialogmøder med 

klubberne 
 

 
 

05 Vedligeholdelse af havnen og drøftelser af opgaver for det kommende år 
 

Indhold: 
Der drøftes hvilke opgaver, der skal prioriteres i det kommende år, og udarbejdes en stikordsliste. 
Foreløbige  punkter: 

• Renovering af Bro 5 og 6 Udføres senere når økonomien tillader 
• Mobilstativer 
• Miljøstation 
• Oprydning i det fredede areal i havnens sydende. Bådvogne på det fredede areal flyttes så vidt muligt 

over på trekanten bag masteskuret. Umærkede vogne og stativer kasseres 
• Ramper til gangbro ved materielhytter. 

Indvendigt vedligehold: 
• Bestyrelsen udskifter møbler i hjørnet og TV inden næste sæson– Sofaer/stole samt nyt TV indkøbes in-

den sæsonstart. 
• Belysning 
• Køkken i fællesrum. Lejen af fællesrummet har ikke været reguleret i mange år og det blev besluttet 

at forhøje lejen til kr. 1500 for indskydere og kr. 500 for foreninger. 
 
Trinbræt: 

• Er de bestilt inkl. Håndstøttestænger, status Jacob. Trin med beslag for håndstøtte er bestilt. Kan lejes 
for kr 100 pr sæson 
 

Andre opgaver: 
• Hjertestarter, ansøgning til TRYG. Klaus har fremsendt ansøgning 
• Internet: opgradering af eksisterende wi-fi på havnen inden sæsonen. Status Jacob Arbejdet pågår. TDC 

kan ikke tilbyde tilstrækkelig kapacitet, og er svære at kommunikere med. Waoo/Fibia har ingen 
kabler på søsiden af færgevejen, men kan indlægge kabel til Skudehavnen, hvis vi hoster op med 
ca. kr. 60.000. Kan dog forhandles. (hvad med en sponsoraftale? red.) En tredje mulighed er at kob-
le op på byens Wi-Fi. Der arbejdes videre med sagen.  

• Sponsorjagt Jacob. Alle medlemmer af bestyrelsen opfordres til at skaffe sponsorer 
• Selveje, Der er afviklet møde med Syddjurs Kommune med Arne Gynther m.fl. 

Referat fra mødet den 31. september på Rådhuset  er udsendt, drøftelse af eksisterende lejeaftale. 
Den eksisterende lejeaftale af 1990 er mangelfuld, og omhandler ikke de aktuelle problemstillinger 
som f.eks. klimaændringernes påvirkning af havnens ydre værker. Lejeaftalen for havnens arealer 
er dog uopsigelig indtil 2036, og det skal være basis for enhver genforhandling.  
Vedr. samarbejde mellem havnene har der ikke været den store interesse fra kommunens side, og 
det er derfor spørgsmålet, hvor meget energi vi skal investere i dette.  
Jacob vil følge op på sagen vedr, selveje, og Klaus vil følge op på den fælles henvendelse til kom-
munen.  

Opdateres løbende……forslag modtages. 
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06 Havnens interessenter.  
 

 
Dialogmøde med Ro- og Kajakklubben: ved formanden Aksel Jeppesen  

1. Ny Flydebroer. Kajakklubben er tilfreds med den eksisterende flydebro men kunne godt tænke sig at 
slæbestedet blev repareret for roerne.  

2. Kystsikring og rækværk. Kajakklubben tilbød at stille frivillig arbejdskraft til rådighed til genopbyg-
ning af plankeværket og til retablering af pladsen foran klubhusene. 

3. Kajaklubben betaler pt. årligt kr. 6.000 til Skudehavnen, men beløbet skal evt. reguleres. 
4. Der har været tilfælde hvor vandscootere sejler alt for tæt på kajakker med høj hastighed. Det un-

dersøges om vandscootere og jetski iht. fredningsbestemmelserne skal have forbud mod at benyt-
te slæbestedet og sejle i Skudehavnen. 

 
Der er flere interessenter i området omkring og i Skudehavnen, hvilket betyder at samarbejde, koordinering og om 
muligt en fælles agenda er særdeles vigtig. 
 
Der planlægges afholdt en række dialogmøder med nedenstående foreninger: 

1. Lodsejerforeningen repræsenterer ejerne af hytterne på havnen. Formand Jesper Vesterlund tlf 26 22 55 
22  

2. Vinterbaderne – Vikingerne holder til i egen badehytte med sauna og adgang til badebro i den sydlige en-
de af havnen. Formand Palle Rasmusen tlf. 21 27 44 99, møde afholdt i januar 

3. Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle 
findes uden for. Formand Mads F Petersen tlf 26 28 81 07, er indbudt til marts møde. Formand Mads 
deltager. 

4. Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus. Formand Aksel Jep-
pesen tlf. 22 21 87 93, møde afholdt i februar 

5. Jolleklubben har sit klubhus bag hytterne mod øst. Klubben har ingen hjemmeside. Spørgsmål kan rettes 
til klubbens formand Jørgen Hansen tlf. 86 34 67 87  

6. Fritidsfiskerne holder til i den sydlige ende af havnen og er organiseret i Dansk Amatørfiskerforbund, lokal 
afdeling Ebeltoft, formand Eggert Falck tlf. 86 34 03 45 www.fritidsfiskeri.dk , indbydes til april møde 

 
 
 

07 Brolauget vedr. Havbadet 
 

 
Orientering v/ Klaus. Brolaugets arbejde er suspenderet indtil videre, da formanden for Brolauget har beslut-
tet at stoppe projektet grundet manglende interesse fra vinterbaderne og Skudehavnen. Det sidste bestri-
des af Skudehavnen. 
 

 
 

08 Autocampere 
 

 
Orientering v/ Klaus. Intet hørt og intet nyt, nu hvor sæsonen nærmer sig.  
 

 
 

09 Skt Hans aften 2017 
 

Indhold: 
Forslag til program for Skt Hans aften, nedsættelse af udvalg. Jacob og Jeppe vil udarbejde et program over 
temaet: børnene i centrum. 
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10 Vild med Vand 2017 
 

Indhold: 
Projekt ”Vild med Vand” fortsætter med henblik på opbyggelse af en tradition for en fast event omkring havnen.  
”Vild med Vand” dagen forventes at blive d.10.06.16 
 
Status Jens pågår 
 

 
 

11 Evt. 
 

 
• Nytårskur d. 17/3. Afholdes på restaurant Stockfleth kl 18.30. Menukortet er udsendt til beslutning på 

næste møde. 
• Mads har forespurgt om HR klubben kan holde sommertræf på havnen d. 19-20. August. Der kan blive 

op til 30 både, og de vil så vidt muligt gerne ligge sammen. Det blev besluttet at sejlerne er velkomne, 
og mon ikke vi kan flytte vores både lidt rundt f.eks ved bro 5, så de kan ligge sammen. 

• Det reviderede havnereglementet er kommet retur efter en lang rejse gennem diverse styrelser. Vi skal 
opdatere situationsplanen med koordinater og tilføje et en henvisning til eksisterende lovgivning nu 
under en anden styrelse. Klaus retter og sender det afsted igen. 

 
 
 

12 Næste møde 
 

Fastlæggelse af møderække i 2017: 
Der foreslås den tredje torsdag i hver måned undtagen juli. Dette giver datoerne 19/1-16/2-16/3-20/4-18/5-15/6-
17/8-21/9-19/10 og 16/11. Generalforsamling 2017 d. 19/11. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 16/3 kl 18.30, da der indledes med en ½ times rundgang på 
havnen 
 
Alle bestyrelsesmøder starter med mindre andet aftales kl.19.00 

 


