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BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 16. April 2020

Mødetidspunkt

Kl 19:00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

15. April 2020

Deltagere

Arne Christensen, Jørgen Knudsen, Michael Kastrup, Jørgen Iversen, Lars Coops
H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard

Afbud fra
Fraværende
Bestyrelsens
underskrifter:

Arne Christensen

Michael Kastrup

Lars Coops

Jørgen Iversen

Med venlig hilsen
Arne Christensen
Suppleanter

bestyrelse@skudehavn.dk

Jørgen Knudsen

H C Matthiesen, Jeppe Hougaard
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Referat bestyrelsesmøde d. 16/ 2020
01 Godkendelse af referat af 20/02 og dagsorden for 16/04
OK

02 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, ubetalte regninger og udestående.
Indestående på konto ca. - 200 Tkr. Følger budget
Budget:
Personale:
•
Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
•
Kranen er blevet repareret igen (under garanti) og der er lavet skærme omkring motorerne, så nu håber vi
at problemer med fugt i motorerne er overstået.
•
Det nye tankanlæg er bestilt, men leveringssituation er uklar pga. Corona. Det haster så vi kan få gavn af
det når sæson starter op. Kenneth følger op overfor leverandør
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste:
•
Medio april er der ca 8 små og 8 store ledige pladser.
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Andet som skal vendes med bestyrelsen
Punkter ved bestyrelsen/post:
•
Indkommen post/mail:
•
Lodsejerne har rettet henvendelse om reparation af fartdæmpende bump. Det er dog bestyrelsens opfattelse at bumpene er etableret efter ønske fra Lodsejerne, og at de derfor selv må foranledige den nødvendige vedligehold. Dette meddeles Lodsejerne (er sket)

03 Aftenens emner
1)
2)

Renovering af flydebroer i Nordenden, status v. Jørgen Knudsen
Afregningsprincip med klubberne v. Arne + Michael
Pkt 1 & 2: Etablering af nyt slæbested (beton) har vist sig at være dyrere end forventet, og projektet er ikke rigtig kommet i gang. Sejlklubben har igangsat fremstilling af ny flydebro på basis af frivillig arbejdskraft.
Havnen indkalder til et koordinerende møde med Sejlklub og Ro&Kajak i nær fremtid, med det formål at få
rammerne for det fremtidige samarbejde på plads.
3) Økonomi, controller funktion v. Jørgen Iversen. Jørgen er i gang med at skabe et detaljeret overblik, men er
ikke klar med alle detaljer endnu.
4) Varmeanlæg til baderum. Bestyrelsen besluttede at sætte gang i projektet, dog med del-levering af varmt vand
systemet nu, og luft/luft varmeanlæg til kontor, mødelokale og fællesrum rykkes til efteråret af hensyn til likviditetsbelastning. Det overvejes hvorvidt købet skal finansieres via kassekredit eller via en forhøjelse af vores låneramme.
5) Autocampere, parkeringsforhold Bestyrelsen indstiller til at der etableres afspærring og skiltning, således at
området syd for fælleshuset forbeholdes Autocampere og adgang til slæbested. Almindelig parkering skal så
gerne holdes på arealet nord for afspærring (den første halvdel af vinterpladsen) eller på P-pladser langs vejen.
Kenneth iværksætter så snart pladsen er nogenlunde ryddet for både (medio maj)
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Der har været store støv gener i april med meget tørt vejr. Jeppe undersøger mht. støvdæmpende middel.
I skrivende stund er pladsen blevet ”sprøjtet” med noget støvdæmpende materiale, og det har hjulpet markant.
(Regnvejr hjælper også)
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04 Eventuelt
Corona – hvad betyder det for Ebeltoft Skudehavn
Det ved vi selvsagt ikke, men det gode vejr i april har givet et fornuftig besøg af danske autocampere.
Men, vi må imødese at det bliver småt med udenlandske gæster i sæson 2020, og vi kan bare håbe på at det så
opvejes af danske gæster til vands og til lands.
Frafald i bestyrelsen
Lars Coops forlader bestyrelsen grundet flytning til Middelfart. Vi takker Lars for den tid det blev til, og ønsker ham
god vind fremover.
Jeppe Hougaard indtræder derfor i bestyrelsen med virkning fra dd.
Skt. Hans aften.
Medmindre der meget snart lukkes op for den slags arrangementer, så vil der ikke blive arrangeret noget i år.
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