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Mødedato Torsdag d. 15. juni 2017 

Mødetidspunkt Kl 19:00 

Sluttidspunkt for møde Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00. Afsluttet kl 20.45 

Mødelokale Skudehavnen, 8400 Ebeltoft 

Udsendelsesdato 16. juni 2017 

Tilstede Klaus Purup, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann 

Afbud fra Jacob Reeckmann, Arne Christensen, H C Matthiesen, Jens Olsen (ferie i uge 24) 

Fraværende Erich 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. 18/5 
 
Godkendt 

 
 

02 Godkendelse af dagsorden for mødet d. 15/6 
 
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/Klaus 
Saldo pr. 8/6 2017 kr. 115.807, der forventes indbetalt ca. kr 300.000 i løbet af maj måned i havneleje 
m.m. Hertil kommer indtægter fra gæstesejlere m.m. i den kommende sæson. 

• Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.. intet nyt 
Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser Intet nyt 
Venteliste Intet nyt 
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender Intet nyt 

• Personale 
Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato Intet nyt 

 
Punkter ved bestyrelsen/post: 

• Henvendelse fra indskyder vedr. flytning af båd. Det blev besluttet at støtte op om Havnefogedens be-
slutning om at havnen, af hensyn til materiel og sikkerhed, ikke kan håndtere indskyderens båd 

• Hjertestater, afslag fra TRYG men tilsagn fra Sejlklubben om støtte til indkøb. Det blev besluttet at an-
skaffe en hjertestarter, måske med støtte fra Rotary 

• Henvendelse fra i-charge vedr opstilling af en reklamefinansieret oplader. Afvist, da der ikke skønnes at 
være behov for dette. 

• Jysk Fynske Medier, orientering Klaus. Skudehavnen er sendt til inkasso uden yderligere varsel. 
Klaus fortsætter med at afvise Jysk Fynske Medier, da de fortsat ikke har kunnet dokumentere de-
res krav. 

 
 
 

04 Bro- og Havneudvalget  
 

Orientering v/Jeppe og Arne 
• Renovering af Bro 8: status Pågår skal være afsluttet i denne måned. 
• Bro 7: status afventer bro 8 
• Stenmolerne: status Jens skal rykke Rederiet Høj. 
• Grillriste, grillstartere fastgjort m. Kæde Skal være klart nu Jeppe indkøber udstyr 
• Rovfuglekasser, afventer 
• Pælecheck og nokker afventer 
• Montering af tærezink på pæle. afventer 
• Sejlbåd på nokken af bro 1: Jeppe flytter plads, men Jens skal påse at sejlbåden på nokken bliver 

flyttet til Jeppes pæleplads nu, da båden ligger i vejen for sejljoller. 
• Der er blevet klaget over manglende rengøring af toiletter og baderum. Baderum nord har proble-

mer med det varme vand. Hvis der er problemer, skal der henvises til baderum syd med opslag. Al-
le baderum og toiletter mangler at  blive klargjort til sæsonen. Klaus udarbejder en mangelliste til 

Referat af bestyrelsesmøde d. 15/6 2017 
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gennemgang med Jens tirsdag d. 20/6, så vi snarest muligt kan få klargjort faciliteterne. 
• Baderum nord skal være åbnet fra pinse  
• Alle broer skal være klargjorte 1. april 
• Hunde høm-høm affaldsbeholdere er ofte overfyldte med alt andet end høm-hømer. Måske skal der 

opstilles affaldsbeholdere ved hver bro. Klaus tager det op med Jens 
• Der skal flages med Dannebrog hver dag i juni, juli og august og ikke med en vimpel. 
• Der skal ryddes op i de både, der henstår på vinterpladsen i sommerhalvåret jf. havnereglementet. 
• Gamle umærkede vinterstativer og bådvogne skal fjernes. 
• Græsset langs stierne er ofte for langt, og skal slås oftere.  
• Overgangen fra bro 1 til land er blevet udstøbt med beton. Der skal være adskillelse mellem træ-

broer og jord/beton, ellers rådner træet. Jeppe 
 

 
 

05 Brolauget vedr. Havbadet 

 
 

06 Arbejdsgruppen vedr Kystsikringen 

 
 

07 Arbejdsgruppen vedr. Skt. Hans aften 2017 
 

 
Orientering v/Jacob og Jeppe 
Jens har fundet en forsanger. Højtaleranlæg leveres af Busse Radio 
Jacob samarbejder med Jens om det praktiske til Skt Hans aften 
Jacob opsætter opslag på fælleshuset og andre relevante steder om Skt Hans aften. Der er mange seniorer, 
der ikke er på facebook. 
 

 
 

08 Arbejdsgruppen vedr. bidrag til havnens drift 
 

 
Orientering v/Leif og Arne 
Arne har udarbejdet et forslag om en ens medlemsafgift for Sejlklubben, Ro- og Kajakklubbem samt Vinter-
baderne. Det blev besluttet at arbejde videre på dette forslag. 
 

 
 
 

 
Orientering v/Klaus og Leif 
Der er blevet afholdt bygherremøde d. 14/6, hvor Brolaugets fire medlemmer deltog 
Poul Erik Clausen orienterede Brolauget 
Havbadet er sendt i udbud og tilbuddene skal afleveres d, 27/6. Tilbuddene åbnes på tegnestuen kl 11. 
Arbejderne på Havbadet forventes igangsat primo august med forventet afslutning i oktober. 
Klaus orienterer donorerne, og Poul Erik udarbejder en betalingsplan. 

 
Orientering v/Leif og Klaus vedr. indhentede tilbud 
Leif har indhentet tilbud på kystsikring. En fuld kystsikring med en støbt væg mod land vil overstige 
Skudehavnens budgetter, medmindre de andre interessenter såsom Lodsejerne og klubberne træder til. 
Den ydre kystsikring med sten vil derimod kunne udføres snarest muligt og indenfor et rimeligt budget. 
Det blev besluttet, at Leif igangsætter den ydre kystsikring med sten tirsdag d. 20/6 
Leif vil se på billigere alternativer mht til en yderligere kystsikring med brugte betonelementer. 
Endelig kan det overvejes at fremsende en ansøgning om støtte til kommunen, men med de øvrige hav-
nes tilstand taget i betragtning, kan det have lange udsigter. 
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09 Vild med Vand 2017 
 

 
Projekt ”Vild med Vand” blev afviklet lørdag d. 10. juni, rapport Klaus 
Vild med Vand blev en succes om end der ikke var så mange folk på havnen som sidste år. Der var dog 
pænt besøg til alle havnens aktiviteter. Herfra rettes en stor tak til de aktive folk i Sejlklubben. 

 
 

10 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 
• Oprydning i det fredede areal i havnens sydende. Festpladsen skal være ryddet i god tid inden Skt 

Hans. Jens 
• Stationære stativer og vogne, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko skal kasseres, ligesom materiel, 

der ikke tydeligt er mærket med pladsnummer og bådnavn. Jens 
 

Indvendigt vedligehold: 
• Belysning 
• Køkken i fællesrum 

 
Andre opgaver: 

• Internet: opgradering af eksisterende wi-fi på havnen inden sæson. Vi afventer hurtigt net Jacob rykker 
 

Opdateres løbende……forslag modtages. 
 
 
 

11 Havnens interessenter.  
 

Beslutning: 
Det blev besluttet at fortsætte møderækken 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 en-
de 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 Jep-
pesen 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  
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12 Evt. 
 

Vedr. Skudehavnens indkøb af materialer, værktøj mm. Hvor køber vi ind, og får vi gode rabatter? Klaus 

 
 

13 Næste møde 
 

Møderække i 2017: 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 17. august 2017 kl 19,.00 
 
Der foreslås den tredje torsdag i hver måned undtagen juli. Dette giver datoerne 17/8-21/9-19/10 og 16/11. General-
forsamling 2017 d. 19/11. 
 
Alle bestyrelsesmøder starter med mindre andet aftales kl.19.00 

 


