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Mødedato Torsdag d. 11. april 2019 

Mødetidspunkt Kl 19:00   

Sluttidspunkt for møde Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 afsluttet 22.15 

Mødelokale Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft 

Udsendelsesdato 13. april 2019 

Deltagere Klaus Purup, Leif Plougmann, Arne Christensen, Michael Kastrup,  
Jeppe Hougaard (fra kl 19.45), Kenneth Friis Rasmussen 

Afbud fra Jørgen Knudsen, H C Matthiesen 

Fraværende  

Bestyrelsens  
underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Klaus Purup 

 
 
 
 
 
 
                 Klaus Purup                                              Arne Christensen 
 
                                     
 
                 Leif Plougmann                                Jørgen Knudsen   
 
                     
 
  Michael Kastrup 
  
       
 

Suppleanter H C Matthiesen, Jeppe Hougaard 

 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
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01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 21/3 2019 
 

 
 

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 11/04 2019 
 

 
 

03 Dialogmøde med Ro- og Kajakklubben 
 

• Mødet indledes med et dialogmøde med Ro- og Kajakklubben af ca. en times varighed 
Kystsikringsbidraget blev diskuteret: 
Ro- og Kajakklubbens holdning er, at man godt vil bidrage med et fast beløb til leje af slæbested og 
flydebro, men ikke til kystsikringen, da kun et fåtal af klubbens medlemmer benytter Skudehavnens 
faciliteter. Desuden ligger klubben jo udenfor Skudehavnens arealer og har ikke nogen interesse i 
at vedligeholde kystsikringen. Ro- og kajakklubben ville ikke sætte tal på, hvor meget man ville bi-
drage. Sejklubben betaler udover kystsikringsbidrag leje af sit areal, men Ro- og Kajakklubben øn-
skede ikke at oplyse, om de bor gratis på havnen eller betaler leje. 
Lodsejerne blev nævnt, idet de ikke kan bidrage, før deres vedtægter er blevet ændret. Dette kan 
ske på deres næste generalforsamling. Også jolleklubben blev nævnt, men her er så godt som alle 
medlemmer indskydere. Det samme gælder for fritidsfiskerne, hvoraf nogle har bådpladser i andre 
havne, og derfor ikke kommer på Skudehavnen.  
Skudehavnens holdning er, at man ikke vil ændre på kystsikringsbidraget baseret på medlemstal 
og indskydere, da man efter et langt og sejt træk er nået til enighed med klubberne om at betale et 
kystsikringsbidrag baseret på det princip, at alle bidrager med det samme beløb, uanset om man er 
bådejer eller medlem af én af klubberne. Det er ikke muligt at kontrollere hvilke medlemmer, der 
benytter skydehavnen, ligesom man ikke kan tælle besætninger på bådene. Ændres dette princip 
med en særaftale til Ro- og Kajakklubben, kan hele ordningen falde fra hinanden. 
Skudehavnen gjorde desuden opmærksom på, at de eksisterende flydebroer og slæbestedet træn-
ger til at blive renoverede, og alene slæbestedet vil koste ca. kr. 60.000 at reparere. Her rækker det 
årlige bidrag fra Ro- og Kajakklubben på ca. kr. 5.000 langtfra. 
Efter en længere diskussion skiltes parterne uden at kunne nå til enighed. Som Ro- og Kajakklub-
ben selv har påpeget, hører klubben ikke til i Skudehavnen, og slet ikke, hvis klubben ikke ønsker 
at bidrage til drift og vedligeholdelse. Imidlertid er Skudehavnen åben for dialog, hvis de kommer 
på andre tanker. Afsluttet kl. 20.15. 
 

 
 

04 Siden sidst, meddelelser, indkommen post 
 

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

• Administration og økonomi:  
Indestående på konto: kr 1.078.000 inkl et anlægslån på kr 700.000. udestående fordringer    
kr. 90.000 bl.a. fra materielhytterne. Ramslag er betalt. Der skal påregnes udgifter på ca. kr 
1,6 mio. indenfor de næste fire uger.  
Som forventet bliver økonomien stram henover foråret, før de første turistindtægter kommer 
ind. Der skal derfor indtil videre skæres mest muligt ned på ny-indkøb og –investeringer. 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 11/04 2019 

Godkendt 

Ingen kommentarer 
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• Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc. 
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: I den lille gruppe er der 
14 ledige pladser, i den store gruppe én plads 
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender 
Andet som skal vendes med bestyrelsen 

 
Punkter ved bestyrelsen/post: 

• Indkommen post/mail 
• Mail fra Lodsejerne v/Michael: De af lodsejerne ønskede vedligeholdelsesarbejder vedrører Skude-

havnens arealer, og det er vores opfattelse, at disse kan udskydes til efter d.1/10 2019. Der skal 
desuden indhentes flere tilbud, da priserne forekommer at være for høje. Leif og Jørgen vil besigti-
ge de nævnte steder og vurdere arbejdernes nødvendighed. Det blev besluttet ikke at stille et beløb 
til rådighed for lodsejerne til årlig vedligeholdelse. Klaus besvarer henvendelsen. 

• Møde med kommunen d. 11/4 vedr. køb af havnen: Der var fremmødt tre jurister og en arkitekt fra 
kommunen til mødet. Kommunen så positivt på et evt. salg af Skudehavens arealer, men først når 
der er opnået klarhed over anvendelsen af Materielgården og de tidligere STARK arealer.  
I mellemtiden kan Skudehavnen ansøge om nedsættelse af areallejen.  
Der kunne evt. blive tale om andre arealer end lokalplanens eller et reduceret areal, idet vinterplad-
sen anses som attraktiv for boligbyggeri. I den forbindelse kunne Skudehavnen blive tilbudt tilsva-
rende arealer på materielgården. Skudehavnen vil imidlertid modsætte sig tabet af vinterpladsen, 
da dens beliggenhed også er attraktiv som parkeringsplads for autocampere, og derfor er en vigtig 
indtægtskilde for Skudehavnen.  
Det blev endelig nævnt, at Trafik- og Lystbådehavnen har vist interesse i at benytte den nye kran 
og evt. vil benytte materielgården til vinterplads.   

• Vild med Vand. Skudehavnen vil støtte op om ”Vild med Vand” aktiviteterne d. 25. maj i samarbejde 
med Sejlklubben. 

 
 

05 Kranen 

 
 

06 Stativsystemet v/Leif og Jørgen 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Status på byggearbejdet v/Michael: Kran er opstillet, belægninger mangler. Budgettet holdes indtil 
videre. 

• Ansøgning om kommunegaranti, status. Kommunegarantien forventes godkendt i ØK udvalget i den-
ne uge, hvorefter den skal godkendes af byrådet efter påske. 

• Salg af gl. Kran: Ingen købere fundet endnu 
• Kranservice til andre havne: Der kan ydes kranservice til både fra andre havne efter forudgående af-

tale med Kenneth. Hvis Trafik- og lystbådehavnen får stillet et areal til rådighed på materielgården 
til vinterplads, skal der indkøbes mobilstativer hos skudehavnen. 

• Indvielse af kran d. 16/5 kl. 16: Ole Bollesen vil indvie vores nye kran. Klaus undersøger, om der vil 
komme en kaffebil fra Djurslands Bank. Det nærmere arrangement skal planlægges sammen med 
Kenneth efter påske.  

• Den nye mastekran skal leveres til september 
 

• Status  
• Isætning af både på stationære stativer til foråret 2019. Der skal bestilles en vognmand til at flytte bå-

dene fra de stationære stativer over i mobilstativer, når der er blevet ledige stativer. 
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07 Bro- og havneudvalget v/Leif og Jørgen 

 
 

08 Brolauget vedr. Havbadet 

 
 

09 Skt Hans aften 

 
 

10 Dialog  med havnens interessenter 
 

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 i 2019: 

1. Lodsejerforeningen repræsenterer ejerne af hytterne på havnen. Formand Marlene Vesterlund 
2. Vinterbaderne – Vikingerne holder til i egen badehytte med sauna og adgang til Havbadet i den sydlige en-

de af havnen. Formand Mie Laursen 
3. Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle 

findes uden for. Formand H C Matthisen 
4. Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus. Formand Per Nielsen 
5. Jolleklubben har sit klubhus bag hytterne mod øst. Klubben har ingen hjemmeside. Formand Jørgen Han-

sen. 
6. Fritidsfiskerne holder til i den sydlige ende af havnen og er organiseret i Dansk Amatørfiskerforbund, lokal 

afdeling Ebeltoft, formand Eggert Falck www.fritidsfiskeri.dk  
 
Der afholdes ikke dialogmøde d. 16/5  
 

 
 

11 Evt. 
 

  

 
 

• Mail fra Sejlklubben v/Michael Kjær: Ikke længere aktuelt, da de tilbudte flydebroer er blevet solgt til 
anden side. 

• Status på renovering af broer: Bro 5 vil blive klar til sæsonen 2019 med nyt brodæk og renoverede 
pæle og kryds. Elstandere vil blive genopsat. Bro 6 vil blive efterset, men brodæk vil tidligst blive 
udskiftet til sæsonen 2020. 

• Ramslag: Der er indkøbt et brugt ramslag, som er i god stand, og som snarest muligt vil blive leve-
ret. Det påregnes at dette aktiv ret hurtigt kan tjene sig selv hjem igen, da der skal rammes en del 
pæle ned. Desuden kan ramslaget udlejes til vore nabohavne. 

• Brændstoftanken skal flyttes tilbage på sin gamle plads, dog mest muligt tæt på maskinhuset til 
bobleanlægget. Det kunne ikke svare sig at adskille tank og brændstofstander, da en godkendt 
brændstofledning er kostbar. Ny stander med kortbetjening udsættes, da den vil koste ca. kr. 
110.000. Det  undersøges stadigvæk om vi kan finde finansiering til ny brændstofstander. 

• Lady M flytter d. 17/4 
 

Opdatering v/Klaus: Ingen nyheder p.t. 

Forslag til hovedtaler? Der fremkom ingen forslag til båltaler. Forslag modtages snarest muligt. 
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12 Næste møde 
 

Møderække i 2018-19: 
 
Bemærk! Officiel indvielse af kranen torsdag d. 16/5 kl. 16, bestyrelsen møder kl 15.30 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 16/5 kl 19 
 
Der foreslås afholdt bestyrelsesmøder så vidt muligt den tredje torsdag i hver måned, hvilket giver følgende datoer:  
torsdag d. 16/5, 20/6, 15/8, 12/9, 10/10, 14/11. (der afholdes ikke møde i juli) 
Ordinær generalforsamling afholdes søndag d. 17/11 2019 (den tredje søndag i november) 
 

 


