EBELTOFT SKUDEHAVN

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 17. September 2020

Mødetidspunkt

Kl 19:00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

22. September 2020

Deltagere

Arne Christensen, Michael Kastrup, Jørgen Iversen,
H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen,

Afbud fra

Jørgen Knudsen, Jeppe Hougaard

Fraværende
Bestyrelsens
underskrifter:

Arne Christensen

Michael Kastrup

Jeppe Hougaard

Jørgen Iversen

Med venlig hilsen
Arne Christensen
Suppleanter

bestyrelse@skudehavn.dk

Jørgen Knudsen

H C Matthiesen
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EBELTOFT SKUDEHAVN
Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 17/09 2020
01 Godkendelse af referat af 20/08 og dagsorden for 17/09
Godkendt

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. ca. 480 Tkr på konto, manglende betalinger ca.
60Tkr. Selv med fradrag af momslån ser likviditet fornuftig ud.
Budget: Budget for vedligehold ser ud til at holde.
Personale:
Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: 3 små ledige pladser, ingen store. Kenneth vurder at vi har 15-20 på venteliste. Det overvejes at indføre ventelistepladser
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Andet som skal vendes med bestyrelsen
Punkter ved bestyrelsen/post:
Indkommen post/mail:

bestyrelse@skudehavn.dk
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03 Aftenens emner
1)

Ønsker og plan for udvikling af havnen fremover. Ordet er frit.

En god debat, med mange spændende indslag. Nogle mere jordnære end andre.
Af de mere jordnære kan nævnes:
Renovering af bro 8 – flydebro eller fast bro
Renovering af badefaciliteter i Nord. For nye unge sejlere i små både formodes det at opdaterede badefaciliteter med familierum vil være et kæmpe plus for havnen.
Etablering af flydebro langs ydermolen for gæstesejlere. Økonomien skal undersøges.
Af de mere flyvske kan nævnes
Køb Fyrskibet og lav en flydende restaurant (a la Marselisborg)
Etabler restaurant/cafe eller lignende i højsæson, evt i samarbejde med nogle af de etablerede etablissementer på havneområdet.
Udvid havnen med flere bådpladser
Der er IKKE truffet nogen beslutninger, og der skal arbejdes videre med temaet. Der er også temaer hvor bestyrelsen skal høre indskydernes holdning: Ønsker vi en større havn, ønsker vi at tiltrække flere store både (det er der
efterspørgslen er størst for øjeblikket) ønsker vi at maksimere turistindtægter (sejlere + campere) eller foretrækker
vi en stille og rolig havn hvor indskyderne så må betale lidt mere.
Kommunen arbejder på en overordnet plan for udvikling af hele havneområdet, men indtil videre er der ikke noget
konkret på bordet med hensyn til Skudehavnen. Strategien fra kommunen går i retning af, at alle havne i Syddjurs
skal være privat drevet (dog undtaget Trafikhavnen) og vi afventer et udspil fra kommunen. Vi har også rykket for et
udspil, dog uden respons indtil videre.
Processen fortsætter.

04 Eventuelt
Afvikling af GF d. 22 November (Corona situation) HC undersøger om Parkhotel kan tilbyde faciliteter til ca.
125 prs under de nuværende Corona restriktioner
Gennemgang regnskab d. 22/10 med kritiske revisorer Vi mangler fortsat navn på den ene kritiske revisor.
Efterlyses via nyhedsmail
Jetski (Michael) Der har været gener henover sommeren, og mange overholder ikke de restriktioner (fart)
som gælder det fredede område udenfor havnen. Bestyrelsen har derfor besluttet at vi IKKE tillader Jetski
at benytte slæbestedet. Kenneth opsætter skilte.
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