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Mødedato Torsdag 18. Februar 2021 

Mødetidspunkt Kl  19.00 

Sluttidspunkt for møde Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 

Mødelokale Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft 

Udsendelsesdato 26. Februar 2021 

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

Afbud fra  

Fraværende  

Bestyrelsens  
underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Arne Christensen 

 
 
 
 
 
 
                 Arne Christensen                                     Michael Kastrup 
 
                                     
 
                 Jeppe Hougaard                                Jørgen Knudsen   
 
                     
 
  Jørgen Iversen 
  
       
 

Suppleanter H C Matthiesen 

 
 
 
 

REFERAT BESTYRELSESMØDE 
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01 Godkendelse af dagsorden for 18/02 
 

 
 
 
 

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.  
Konto udviser et indestående på knap 900Tkr, ca. 6Tkr ubetalte regninger og ca. 12Tkr udestående. Pri-
mært manglende indbetalinger for havneleje 
Personale: Ingen bemærkninger 

 Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc. 
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: 5 stk 2m pladser ledige, MEN vi 
har nu 33 på venteliste til båd og 7 på venteliste til hytte 
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender 3 gældsbeviser udestår 
Andet som skal vendes med bestyrelsen 

 
Punkter ved bestyrelsen/post: 

 Indkommen post/mail: Meget rolig vinter – ingen mails  
  

 
03 Aftenens emner 

 
 
 
     04 Eventuelt 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 18/02 2021 

 
Godkendt 

 

 Trækningsret for kassekredit – hvad har vi behov for fremover  

 Økonomien ser fornuftig ud, så vi har reduceret trækningsret til 300Tkr, med genforhandling hver 3rd år. 
Afhængig af udviklingen hen over året, vil vi overveje at lave et ekstraordinært afdrag på anlægslånet 
(kran) for at reducere rentebelastning. Vi betaler nu rente for såvel lån som for indestående  

 NB: Siden best. mødet er udestående moms betaling gjort op, og vi har et udestånde på 253Tkr fra sidste 
år (blev udskudt som en del af hjælpepakken) plus 90Tkr fra 3 kvartal 2020 (ligeledes skubbet) plus 
280Tkr for 4 kvartal 2020. Vi vælger at indbetale hele moms restancen set i lyset af vores nuværende likvi-
ditet. Det giver ingen mening af skylde i moms, og så betale negativ rente i banken.  

 Status renovering m. Sejlklub og Ro & Kajak klub. Skitseforslag vedhæftet indkaldelse 

 Klubberne har forelagt et skitseforslag og en plan for etablering i løbet af foråret. Havnen bakker forslaget 
op, og havnen er behjælpelig med materiel (stolper/pæle) i det omfang vi har noget liggende. Ken-
neth/Hasse inddrages som rådgivere mht. den praktiske udførelse, og havnen stiller med ramslag og flåde 
under hensyntagen til havnens normale drift.  

 El refusion til lystbådehavne – er det relevant for os  

 Skal undersøges nærmere. Den umiddelbare vurdering er at det bliver meget begrænset grundet regler 
om at el refusion er betinget af at el sælges som en del af en pakke – og ikke med særskilt afregning som 
vi har på broerne.  

http://www.skudehavn.dk/
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Alm. vedligehold.  
 

 Toiletter i Syd bliver opgraderet med nye cisterner, ca. 30Tkr , Godkendt 

 Tærerede vandrør skal skiftes, ca 10 Tkr .. Godkendt 

 Toiletter i Nord (2 stk) er blevet udskiftet   
 

Sejlklub 
 

 Sejlklubben har forespurgt om de kan få et indslag med når vi sender et news ud til indskyderne. Den er vi 
med på. Lone kontaktes når vi har noget der skal sendes ud.  Sejlklubben vil gerne sætte et opslag op på 
vores info tavle foran havnekontoret. Den er der også givet grønt lys for.  
Michael melder tilbage til klubben.  
 

http://www.skudehavn.dk/

