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BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag d. 18. maj 2017

Mødetidspunkt

Kl 19:00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 Afsluttet kl 21.30

Mødelokale

Skudehavnen, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

24. maj 2017

Tilstede

Klaus Purup, Jacob Reeckmann, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann, Arne Christensen
H C Matthiesen, Jens Olsen

Afbud fra
Fraværende
Bestyrelsens
underskrifter:

Erik Franzen

Klaus Purup

Arne Christensen

Leif Plougmann

Jacob Reeckmann

Jeppe Hougaard

Med venlig hilsen
Klaus Purup
Suppleanter

ebeltoftskudehavn@ebeltofts.net

Erich Franzen, H C Matthiesen
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Referat af bestyrelsesmøde d. 18/5 2017
01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 20/4
Godkendt

02 Godkendelse af dagsorden for mødet d. 18/5
Godkendt

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 v/Jens og Jacob. Saldo er p.t. kr 162.000
•
Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser. 15-20 ledige pladser heraf mange mindre pladser.
Hvis det er muligt og der er behov for det, kunne 2m pladser evt. omdannes til 3m pladser, Jens
Venteliste: Ingen venteliste bortset fra de største pladser på bro 1.
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
•
Personale
Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato: Jens 47t, Peter 0 t
Punkter ved bestyrelsen/post:
•
Opfølgning på havnemødet i Egaa, Jacob. Skudehavnen er tilmeldt det fælles fremstød for havne i vores område. Ledige bådpladser lægges ind på hjemmeside

04 Bro- og Havneudvalget
Orientering v/Jeppe og Arne
•
Renovering af Bro 8: status Jens: Pågår
•
Bro 7: status Jens: Pågår yderste stykke mangler
•
Bro 1 nokken: status Jens: Afsluttet
•
Stenmolerne: status Jens: Arbejdet er udskudt til primo juni, skal afsluttes i denne sæson
•
Grillriste, grillstartere fastgjort m. Kæde: Grillriste og grillstartere indkøbes og opsættes inden pinse
•
Rovfuglekasser: til mågebekæmpelse, undersøges nærmere
•
Pælecheck og nokker: Afventer
•
Slæbested nord: er repareret
•
Sejlbåden (50’) på nokken af bro 1 skal forhales til en pæleplads, da den generer sejladsen for joller, kajakker og andre der benytter det nordlige slæbested, Jens orienterer ejeren.
•
Der er klaget over mågeklatter på bro 3. Jens
•
Der er konstateret nedbrydning i andre havne af de borerør, vi anvender til pæle. Nu er vores havn
ikke så forurenet som f.eks i Fredericia, men der skal indhentes tilbud fra dykker på at anbringe tærezink på pælene. Jens indhenter tilbud.
•
Der mangler slanger på broerne, Jens
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05 Brolauget vedr. Havbadet
Orientering v/Klaus og Leif: Projektet afventer anlægstilladelse fra Kystdirektoratet. Kopi af ansøgningen er
fremsendt til Realdania. Arbejderne på Havbadet vil blive udsendt til tilbudsgiverne i løbet af de kommende uger. Poul Erik vil snarest muligt indkalde til et orienterende møde i Brolauget.

06 Arbejdsgruppen vedr Kystsikringen
Orientering v/Leif vedr. indhentede tilbud.
Retableringen af kystsikringen bliver langt dyrere en forventet. Der er indkommet to tilbud på at retablerede kystsikringen på hh kr 210.800 og kr. 165.000
Leif vil indhente et tredje tilbud.
Så snart vi har et overblik over udgifterne indkaldes der til møde i arbejdsgruppen omkring det videre
forløb.

07 Skt Hans aften 2017
Orientering v/Jacob og Jeppe: Skudehavnen afholder Skt Hans aften i børnehøjde.
Det har ikke været muligt at skaffe en person til at holde båltalen. Der holdes derfor heller ikke båltale i år.
Alternativt kunne vi engagere en gøgler til at underholde børnene.
Jens vil sørge for en forsanger til Skt Hans visen.
Jacob og Jeppe arrangerer sammen med Jens det praktiske i forbindelse med grill bål, snobrød, pølser og
drikkevarer.

08 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 d.10.06.16
Status Jens: pågår

09 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 påbegyndes tidligst i efteråret 2017
•
Mobilstativer
•
Miljøstation opgradering til nye miljøkrav. Sortering af brugte (båd)batterier, oliefiltre og kemikalier.
Malerbøtter m.m. skal i containere
•
Oprydning i det fredede areal i havnens sydende. Festpladsen skal være ryddet i god tid inden Skt
Hans.
•
Stationære stativer og vogne, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko skal kasseres, ligesom materiel, der ikke
tydeligt er mærket med pladsnummer og bådnavn.
Indvendigt vedligehold:
ebeltoftskudehavn@ebeltofts.net
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•
•
•

Udskiftning af møbler i fællesrum v/Jens, er udført
Belysning
Køkken i fællesrum

Andre opgaver:
•
Hjertestarter, Klaus intet nyt fra TRYG Klaus rykker
•
Internet: opgradering af eksisterende wi-fi på havnen inden sæsonen. status Jacob. Der installeres hurtigt Wi-Fi fra Fibia i den kommende uge.
•
Sponsorater, Jacob herunder opfølgning på Mads vedr. Kvickly. Kvickly kan anvende vores sponsorvæg på lige fod med andre sponsorer. Der ønskes ikke kort med reklamer sat op ved broerne
•
Selveje, status
Opdateres løbende……forslag modtages.

10 Havnens interessenter.
Beslutning:
Det foreslås at indbyde Jolleklubben til næste dialogmøde i juni. Udsat til efteråret
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

11

Evt.

1.

Der er totalforbud mod sejlads af vandscootere og jetski i og udenfor Skudehavnen iht fredningsbestemmelserne. Vi har ikke hidtil haft problemer med disse i havneområdet, men der har været rapporteret ”tæt på” episoder med kajakker og robåde. Havnefogeden opsætter skilt på slæbestedet og må gerne påse, at det overholdes.

2.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Leif og Arne til at udarbejde forslag til hvad klubberne
på havnen skal bidrage med til havnens drift. Evt. kan opstilles en oversigt over hvad de enkelte klubber bidrager med af frivilligt arbejde m.m. Husleje kontra medlemsafgift undersøges.
•
Sejlklubben
•
Ro- og kajakklubben
•
Lodsejerne
•
Jolleklubben
•
Fritidsfiskerne
•
Vinterbaderne
De fremtidige takster skal vedtages på bestyrelsesmødet i september.

3.

Havnen har flyttet en større båd på et af vores mobilstativer fra trafikhavnen til en plads foran bådhallen. Selv om ejeren har opgivet bådens vægt til 12-17 tons og bådvognen kan flytte op til 20 tons, må vi
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konstatere at havnens materiel ikke har kapacitet til at flytte både i den størrelse. Jens skal fremover
afvise løft og transport af både, som han skønner til at udgøre en sikkerhedsrisiko for folk og materiel.
4.

12

Vedr revisorbistand 2017-18 har Jacob indhentet en fordelagtig pris. Klaus kontakter de tidligere tilbudsgivere om der er interesse for at forny tilbuddene. Til forelæggelse og godkendelse på generalforsamlingen til november

Næste møde

Næste møde: Torsdag d. 15/6 kl. 19.00
Møderække i 2017:
Der foreslås den tredje torsdag i hver måned undtagen juli. Dette giver datoerne 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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