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Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 

Mødetidspunkt Kl 19:00  

Sluttidspunkt for møde Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00  afsluttet kl 21.50 

Mødelokale Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft 

Udsendelsesdato 16. maj 2019 

Deltagere Klaus Purup, Leif Plougmann, Arne Christensen, Jørgen Knudsen, Michael Kastrup,  
H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen 

Afbud fra Jeppe Hougaard 

Fraværende  

Bestyrelsens  
underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Klaus Purup 

 
 
 
 
 
 
                 Klaus Purup                                              Arne Christensen 
 
                                     
 
                 Leif Plougmann                                Jørgen Knudsen   
 
                     
 
  Michael Kastrup 
  
       
 

Suppleanter H C Matthiesen, Jeppe Hougaard 
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01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 11/4 2019 
 

 
 

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 15/5 2019 
 

 
 

03 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. -298.000, udestående regninger kr. 67.255  
udestående fordringer ca. kr. 30.000 

• Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc. 
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: Der er 10 ledige små 
pladser, og der er ved at opstå ventelister til de store pladser. 
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender: uændret. 
Andet som skal vendes med bestyrelsen 

 
Punkter ved bestyrelsen/post: 

• Indkommen post/mail 
• Vild med Vand afholdes d. 25. maj. Skudehavnen lægger faciliteter til efter aftale med Kenneth. Sejl-

klubben arrangerer selv for at låne bådpladser ved bro 1. 
 

04 Kranen 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 15/05 2019 

Godkendt 

Ingen kommentarer 

• Status på kran Kranen er godkendt til drift, og er i fuld gang med bådene. Der har været et par min-
dre bump på vejen, men det er blevet afhjulpet øjeblikkeligt. Nogle har kommenteret på fløjten fra 
kranen i blæsevejr, men det var fra en hul mast, der manglede sit sejl. 
Kranen er færdigmeldt, men der mangler teknisk dokumentation. Michael rekvirerer dette. 

• Ansøgning om kommunegaranti. Kommunen har stillet garanti for vores anlægslån, og det har givet 
os en lav rente (1,5%) Klaus Følger op. 

• Salg af gl. Kran: Den gamle kran er sat på auktion, og bliver forhåbentligt solgt snarest muligt. Ken-
neth følger op. 

• Kranservice til andre havne: Trafik- og lystbådehavnen har forespurgt på kranservice til deres både, 
hvis de kan benytte materielgården som vinterplads. Kenneth og Klaus aftaler nærmere, men det 
kræver, at hver enkelt bådejer i de øvrige havne køber brugsretten til et mobilstativ. Der kan også 
tilbydes to kranløft for kr. 2800 og leje af stativ for kr.100 pr. dag, når pladsforholdene på vinter-
pladsen tillader det. 

• Indvielse af kran d. 16/5 kl. 16: program 
15.45  Slupkoret underholder 
16.05  Velkomst ved Klaus  
16.10  Indvielse af kranen ved Borgmester Ole Bollesen 
16.20  Kranen søsætter en båd. 
16.30  Slupkoret underholder, der serveres øl/vin/vand og snacks 
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05 Stativsystemet v/Leif og Jørgen 

 
 

06 Bro- og havneudvalget v/Leif og Jørgen 

 
 
 

07 Kystsikringsbidrag 

 
 
 

• Status: Alle både er flyttet over i mobilstativer, undtagen for de ejere, som ikke kar kunnet kontak-
tes eller har meldt tilbage. De skal derfor håndtere deres både for egen regning og risiko. 

• Bestillinger og indkøb af stativer: Der skal indkøbes nye stativer til efteråret for ca. kr 200.000. Forhå-
bentligt vælger mange indskydere at købe deres stativ, da det vil belaste havnens økonomi mindre. 

 

• Parkeringsforhold bl.a. for autocampere: Der vil blive indrettet flere autocamperpladser i højsæsonen 
på vinterpladsen bag de nuværende autocamperpladser. Desuden vil der blive indrettet pladser 
mellem slæbestedet og masteskuret og opstillet en el-stander.  

• Nogle indskydere har foreslået, at vi opkræver mere for strøm end de nuværende 20 kr pr. døgn. 
Det blev besluttet at fastholde 20 kr. pr. døgn sæsonen ud, da strømpakken på kr. 20 forventes at 
dække det forventede gennemsnitlige forbrug pr. autocamper. 

• Der har været udtrykt utilfredshed fra en indskyder over at havneområdet er afspærret, medens der 
køres med kran og både. Klaus har svaret på mail, at hensynet til sikkerheden vejer tungere end de 
enkelte indskyderes/gæsters parkeringsbehov, men at der senere, når der er indarbejdet rutiner, 
kan blive anvist krandage, hvor havnen er afspærret. Imidlertid skal havnefogedens anvisninger al-
tid følges. 

• Status på renovering af broer: Bro 5 er klar til sæsonen med nye slanger og nye rød/grønne skilte og 
der har været stor tilfredshed med den nye bro. 

• Ramslag: Ramslag vil blive afhentet snarest muligt og opstillet på vinterpladsen, så løftevognen 
kan køre ind under den, og transportere den hen til kranen. Leif og Kenneth koordinerer med 
vognmand. 

 

Status og strategi 
• Dette emne blev diskuteret længe, da foreningerne og Lodsejerne ikke vil betale kystsikringsbidrag 

af forskellige årsager. I 2019 år har indtil videre kun havnens indskydere betalt kystsikringsbidrag.  
o Sejlklubben har dog meddelt, at de vil betale  
o Vinterbaderne vil kun betale hvis alle betaler og afventer. De betaler kun for to bådpladser 

selv om de har ca, 270 medlemmer, der parkerer og færdes på havnen. 
o Ro- og Kajakklubben vil ikke betale, da de mener, at de ikke hører til Skudehavnen og har 

deres egne faciliteter i Fiskerihavnen, selv om der dagligt observeres adskillige kajakroere, 
der benytter Skudehavnens faciliteter.  

o Lodsejerne vil ikke betale, da de mener, at det strider mod deres vedtægter, selv om al ad-
gang til Skudehavnshusene sker over Skudehavnens arealer og deres yderste huse mod 
nord er særligt udsat uden kystsikring. 

• Skudehavnens bestyrelse har brugt meget krudt på at få strikket ordningen sammen og med at for-
handle med foreningerne og Lodsejerne i 2017-18. Alle foreninger betalte i 2018 undtagen Lods-
ejerne.  

• Som eksempel har Nappedam Bådelaug og vinterbaderne indgået en aftale, hvor vinterbaderne be-
taler kontingent for at benytte Nappedam Bådelaugs faciliteter. Et kontingent, der ligger højere end 
Skudehavnens kystsikringsbidrag. 

• Det blev besluttet at udsende breve til foreningerne og lodsejerne om at betale til kystsikringen 
som aftalt i 2018, eller det vil få konsekvenser for deres adgang til Skudehavnens område. 
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08 Brolauget vedr. Havbadet 

 
 

09 Skt Hans aften 

 
 

10 Evt. 
 

• Der er oplagt et forældet havnereglement på hjemmesiden. Klaus kontakter Karin for en opdatering. 
• Kenneth har ansat en frivillig medhjælper på havnen i sommersæsonen.  

 
 

11 Næste møde 
 

Møderække i 2018-19: 
 
Næste møde afholdes torsdag d. 20/6  kl. 19.00 
 
Der afholdes bestyrelsesmøder så vidt muligt den tredje torsdag i hver måned, hvilket giver følgende datoer:  
 
torsdag d. 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) 
 

 

Opdatering v/Klaus 
• Brolauget har afholdt møde d. 1/5. Havbadet er intakt ovenpå vinteren, bortset fra at trædæk-

elemeterne kan løsne sig og flyde bort i blæsevejr. Dette er imidlertid at foretrække end at brokon-
struktionen bliver påvirket, og elementerne flyder næsten altid mod SV ind i Vigen, så de er nemme 
at bjærge. 

• Flydebroen vil blive udlagt, så den er klar til pinsen 2019 
• Badeplatformen vil også blive udlagt i samarbejde med havnefogeden, idet der skal arrangeres for 

at platformen kan transporteres hen under kranen. 
• Brolauget har bemærket, at der mangler belysning i el-standerne på bro 8 og havnefogeden vil blive 

kontaktet herom. Det kan imidlertid vise sig at blive en udfordring, da de ældre fatninger er tæret 
væk.  

• Vinterbaderne har fået lov til at udlægge gummimåtter, da broen kan være meget glat i fugtigt vejr. 
Disse må imidlertid ikke fastholde brodækket eller hindre den offentlige adgang for alle til anlæg-
get. 

• Der indestår kr. 60.248,60 på vedligeholdelseskontoen. 
 

• Det blev besluttet at Skudehavnen ikke arrangerer Skt. Hans aften i år.  


