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Referat af bestyrelsesmøde d. 20/4 2017
01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 16/3
Godkendt. Jacob skaffer log-in således at vi kan lægge referater op på Skudehavnens hjemmeside.

02 Godkendelse af dagsorden for mødet d. 20/4
Godkendt

03 Dialogmøde med Fritidsfiskerne
Der var fremmødt tre personer fra Fritidsfiskerne: Eggert Falck, Torkil Pugh og Kaj Larsen
•
Fritidsfiskerne har haft eget klubhus uden for havnens område siden 2016
•
Generelt er der tilfredshed med samarbejdet med Skudehavnen, bortset fra at et enkelt medlem
bemærkede, at vi børe have mere styr på autocamperne i højsæsonen.
•
Der foreligger en gl. aftale om at Fritidsfiskerne kan leje Fællesrummet til ca. ti møder og generalforsamling. Da en del fritidsfiskere også er indskydere i havnen, og havnefogeden bliver adviseret i
god tid, så lokalet kan reserveres, er fritidsfiskerne velkomne til at fortsætte denne ordning.
•
Røgeovnen er til fri afbenyttelse for alle faste brugere af havnen. Man skal naturligvis rydde op efter sig.
•
Det er strengt forbudt, at kaste fiskeaffald i havnen eller henkaste det på havnens arealer, da det vil
forøge mængden af rotter og måger. Fiskeaffald skal indpakkes og enten medtages eller henlægges i havnens affaldscontainere. Bestyrelsen vil undersøge om der kan opstilles rovfuglekasser på
havneområdet til bekæmpelse af rotter og måger.
•
Bro 7 og 8 er under renovering, som påregnes at være afsluttet i forsommeren. Desuden planlægges opført et Havbad med en ny badebro for enden af bro 8.
•
Sejlere gøres opmærksom på flydegarn, der lægges ud i forsommeren. Flydegarnene skal være
afmærket med mindst en kugle og et flag. De øvrige bundgarn er afmærket med flag.
•
Kaj Larsen er blevet Sejl Sikkert ambassadør, og han vil i den forbindelse gerne opsætte foldere
samt afholde forskellige arrangementer på havnen. Dette hilste bestyrelsen velkommen.
•
Eggert Falck efterlyste nogle billeder, som har været opsat i Fællesrummet, men som nu tilsyneladende er forsvundet. Eggert tilbød at levere nogle nye billeder til opsætning i Fællesrummet.

04 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. Jens forelagde en halvårsopgørelse pr 1. april. Udgifterne er steget i forhold til året før, hvilket skyldes forøgede omkostninger til vedligeholdelse af havneanlægget. Der
skal påregnes et underskud på årsregnskabet når alle udgifter er løbet ind til reparation og vedligeholdelse af havneanlægget herunder stenmoler, kystsikringen i havnens nordende, samt en delvis ny bro 8. Forhåbentligt vil en god sæson give forøgede indtægter fra gæster.
•
Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser. Der er p.t. 14 ledige pladser
Venteliste, Der er ingen venteliste bortset fra de største pladser på bro 1.
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
•
Personale
Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato: Peter 0, Jens 69
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Punkter ved bestyrelsen/post:
•
Økonomisk status v/Klaus og Jacob.. se ovenstående
•
Møde med CareMore d. 19/4 vedr. forsikringer. Orientering v/Klaus Klaus har afholdt møde med vores
forsikringsmægler og gennemgået de eksisterende forsikringer, samt besigtiget forholdene på
havnen.
•
Møde med repræsentanter for Syddjurs kommune vedr. kystsikringen. Orientering v/Klaus og Leif
Klaus og Leif har sammen med repræsentanter for Sejlklubben, Ro- og Kajaklubben og Lodsejerne
afholdt møde med repræsentanter for Syddjurs kommune vedr. kystsikringen. Fra kommunen var
fremmødt Arne Gynther, Bo Worsøe, jurist David Kastberg Reimann samt ingeniør Lars Bonde.
Man enedes om at indlede et generelt samarbejde omkring drift og vedligeholdelse af havnene,
men kommunen har ingen midler til at istandsætte kystsikringen, som iflg kommunen er Skudehavnens ansvar. Skudehavnen kunne dog fremsende en ansøgning, som ville blive behandlet som
alle andre ansøgninger.
•
Havnemøde i Egå. Orientering v/Jacob

05 Bro- og Havneudvalget
Orientering v/Jeppe og Arne
•
Rengøring af broer før sæsonen, Alle broer er blevet rengjort før påske
•
Renovering af Bro 8: status Jens Påbegyndes mandag
•
Bro 7: status Jens pågår
•
Stenmolerne: Status Jens. Påbegyndes om ca. to uger
•
Der skal udføres reparationer på nokken på bro 1
•
Pælecheck og nokker, afventer bedre vejr
•
Bro- og havneudvalget undersøger og følger op på hvem der kan levere rovfuglekasser til opstilling
på havnen jv. forslag fra Fritidsfiskerne.

06 Brolauget vedr. Havbadet
Orientering v/Klaus og Leif Klaus har haft møde med Poul Erik vedr. ansøgningen om byggetilladelse til
Kystdirektoratet som nu er afsendt til godkendelse. Poul Erik har fremsendt kopi af ansøgning. Ligeledes
indhentes der tilbud på anlægsarbejdet således, at projektet kan gå i gang såsnart tilladelsen foreligger
fra Kystdirektoratet. Kopi af ansøgning skal fremsendes til Realdania.

07 Arbejdsgruppen vedr Kystsikringen

Orientering v/Klaus og Leif. Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. kystsikringen som bstår af
•
Leif Plougmann, Skudehavnen, formand
•
Finn Degnsbjerg (Sejlklubben Ebeltoft Vig)
•
Else Kovsted (Ebeltoft Ro- og Kajakklub)
•
Jesper Vesterlund (Lodsejerne)
•
Klaus Purup Suppleant
Der har været afholdt et indledende møde, samt et møde med Syddjurs kommune se pkt 04. Alle er
enige om, at kystsikringen skal retableres, og derfor har Leif afholdt møde med to entreprenører,
som skal afgive tilbud på anlægsarbejderne. Når vi har fået et overblik over anlægsudgifterne skal
der ses på fordelingen af udgifterne, og fremsendes en ansøgning om støtte fra Syddjurs kommune.
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08 Autocampere
Orientering v/ Klaus På det nylige møde med Syddjurs kommune blev sagen ikke nævnt, og Skudehavnen
går derfor ud fra, at kommunen ikke har bemærkninger til den nuværende ordning, hvor autocampere
gerne må parkere og overnatte, men ikke campere.

09 Skt Hans aften 2017
Orientering v/Jacob og Jeppe. Der er forskellige forslag fremme til båltalere, men endnu ikke noget konkret.
Lille bål starter kl 19, store bål kl 20. Jens finder en forsanger så man ikke skal høre på formandens rustne
stemme. Musik? Skt Hans aften kan annonceres i de sociale medier. Hvis der som i de foregående år skal
annonceres i den trykte ugepresse, skal annoncen indleveres i god tid.

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 bliver lørdag d. 10. juni.
Status Jens Pågår, der er fastlagt program til begivenheden

11 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
•
Mobilstativer
•
Miljøstation
•
Oprydning i det fredede areal i havnens sydende. Pladsen skal være ryddet til Skt Hans. Stativer og
vogne der kan udgøre en risiko for skader på personale og andet materiel skal kasseres, ligesom
stativer/vogne, der ikke er mærket med pladsnummer og bådnavn.
Indvendigt vedligehold:
•
Udskiftning af møbler i hjørnet og TV inden næste sæson– Status Jens Ny fladskærm er opsat
•
Belysning
•
Køkken i fællesrum.
Andre opgaver:
•
Hjertestarter Ansøgning er indsendt i februar, svar afventes
•
Internet: opgradering af eksisterende wi-fi på havnen inden sæsonen. Status Jeppe og Jacob Fiberprojektet bliver etableret og betales af kommunen og bliver klart til juni. D.v.s havnen gæster og brugere
kan have gratis Wi-Fi i 2017. Ordningen skal genforhandles i 2018.
•
Sponsorjagt Jacob. Jacob følger op på henvendelse fra Mads vedr. Kvickly
•
Selveje, status
Opdateres løbende……forslag modtages.
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12 Havnens interessenter.
Beslutning:
Det besluttedes at indbyde Jolleklubben til næste dialogmøde i maj
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 ende af havnen. Formand Palle Rasmusen tlf. 21 27 44 99, indbydes til januar møde
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,
4. Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus. Formand Aksel Jeppesen tlf. 22 21 87 93,
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

13

Evt.

14

Næste møde

Møderække i 2017:
Næste møde bliver torsdag d. 18. maj kl 19.00
Der foreslås den tredje torsdag i hver måned undtagen juli. Dette giver datoerne 18/5-15/6-17/8-21/9-19/10 og
16/11. Generalforsamling 2017 d. 19/11.
Alle bestyrelsesmøder starter med mindre andet aftales kl.19.00
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