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REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Onsdag 26. Maj 2021

Mødetidspunkt

Kl 18.30

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

21. Maj 2021

Deltagere

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

Afbud fra
Fraværende

Jeppe Hougaard

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. 21/04 2021
01 Godkendelse af referat fra 21/04
Godkendt

02 Siden sidst, meddelelser, indkommen post
Punkter ved havnefoged:
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth
•
Administration og økonomi:
•
Ca +70 Tkr på konto. Udestånder for ca. 70 Tkr. Generelt betales der rettidigt, og der er kun få regninger
der skal rykkes for
Indestående på konto, ubetalte regninger og udestående.
Personale:
•
Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
•
Der er UDSOLGT – pt. ingen ledige pladser, og ventelisten er ca 50 (Mange henvender sig, men opgiver
når de hører om lang venteliste)
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste:
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Andet som skal vendes med bestyrelsen
Aftalt at Sejlklub og Ro&Kajak faktureres som sædvanlig grund og pladsleje
Mellemværende omkring renovering af slæbested gøres op og faktureres inden regnskabsafslutning.
Punkter ved bestyrelsen/post:
•
Indkommen post/mail:

03 Aftenens emner (Vi starter med dette punkt)

•

Havnerundtur – fælles besigtigelse af havneanlæg m.v.
Kigger på slæbested og broanlæg, toiletter i Nord, broer generelt, toiletter i Syd, Ramslag, Fælleshus, andet ?
Formål er at få et overblik over om vi har behov for at igangsætte aktiviteter før eller henover sommeren.
Havnens faciliteter er generelt i god vedligeholdelsesstand.
Toiletbygning i NORD trænger dog til en større renovering hvor drømmen er at lave færre, men større,
bruse/familierum. Den er på ønskelisten til de kommende år
Renovering af slæbested er i fuld gang. I skrivende stund er beton rampe færdig. Flydebro er færdig. Så
snart ramslaget er sødygtig, vil havnen hjælpe til med at få orden på pælene.
Ro & Kajak har fortsat planer om en ”træ-terrasse” for enden af den beton pladen.
En lille kikser med det beton der blev brugt til kystsikring. Det virker helt sikkert, men ser ikke så pænt ud.
Der overvejes forskellige tiltag omkring en forskønnelse af løsningen.
Derudover har HC fremsat forslag om stenbelægning (SF sten) i området for masteklargøring
HC indhenter tilbud, og det tages op til næste års budget.
Vi har en god oplevelse med det nye varmeanlæg, men savner konkrete tal for den besparelse vi har opnået. Det er vanskeligt at sammenligne, idet vi ikke kan isolere strøm forbrug til varme/varmt vand fra havnens øvrige forbrug.
Jørgen graver i det, og forsøger at få nogle valide tal på bordet.
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04 Eventuelt
Dialogmøder med Lodsejere og klubber
Lodsejerne vil gerne have et møde. De har fået bestyrelsens mødekalender og vender tilbage med et forslag efter sommerferien.
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