REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 18. Marts 2021

Mødetidspunkt

Kl 19.00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

16. Marts 2021

Deltagere

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

Afbud fra
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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Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 18/03 2021
01 Godkendelse af dagsorden for 18/03
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 ca. 135 Tkr efter betaling af alle moms udeståender.
Indestående på konto, ubetalte regninger og udestående. Udestående fordringer, primært pladsleje,
nærmer sig nul – stort set alle har betalt.
Udestående regninger ca. 6 Tkr
Personale: Ingen bemærkninger
● Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: Vi har pt. 4 ledige pladser – små
Der er 41 på venteliste, heraf 7 hytter.
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Andet som skal vendes med bestyrelsen
Punkter ved bestyrelsen/post:
● Indkommen post/mail:
Kenneth får arrangeret et INFO skilt på tysk og engelsk ved BEAS automaten. Arne er behjælpelig med
oversættelse hvis der er behov.

03 Aftenens emner
●
●
●
●

Vild med vand – stillingtagen til henvendelse fra Lone Rubin Skudehavnen holder ekstraordinært åben
som et ”henvend dig og få info om havnen” indslag. Hvis der skal arrangeres ”ÅBEN BÅD” må det være
noget Lone aftaler direkte med interesserede bådejere. Det kan/vil havnen ikke blande sig i.
Sankt Hans arrangement 24/06 CORONA gør det tvivlsomt om det kan afvikles, og dernæst har der de
sidste gange været meget lille tilslutning fra havnens indskydere. Sammenholdt med det fine arrangement
ved Fregatten, er det besluttet at vi indtil videre ikke arrangerer Skt. Hans komsammen
Bro & slæbested ved klubberne Er i gang. Klubberne er drivende kraft, og havnen støtter efter behov.
Ramslaget nærmer sig en brugbar stand og kan forhåbentlig komme i aktion når der skal bankes pæle til
den nye flydebro.
Overvejelse om generalforsamling, hvordan, hvornår Blev ikke behandlet.

04 Eventuelt
Kommuneplan, udvikling for havneområdet og Skudehavnen.
Mads har rykket kommunen for en udmelding adskillige gange, men indtil videre er der ikke kommet noget som
helst konkret på bordet. Seneste rykker var primo marts.
Vi afventer en tilbagemelding, hvorefter vi beslutter om vi selv skal gå mere aktivt ind i sagen, selvom det næppe
flytter ret meget før kommunen har besluttet i hvilken retning udvikling for området skal ske.
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Brolaug
Enighed om at i år skal flydebroen (badebro) sættes i vandet. Badeplatformen som har ligget for anker, er desværre
i så dårlig stand at den ikke kan benyttes mere. Jeppe følger op og koordinerer med Brolauget.
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