EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 17. februar 2022

Mødetidspunkt

Kl. 19.00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

4. februar 2022

Deltagere

Jørgen Iversen, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Michael Kastrup

Afbud fra

H C Matthiesen, Arne Christensen

Fraværende
Bestyrelsens
underskrifter:

Arne Christensen

Michael Kastrup

Jeppe Hougaard

Jørgen Iversen

Med venlig hilsen
Arne Christensen
Suppleanter

bestyrelse@skudehavn.dk

Ib Oustrup

Frank Lavrsen
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Referat for bestyrelsesmøde d. 17/2 2022

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post
Nyt fra Formanden:
Siden sidst:
Møde med FLID (referat sendt til bestyrelsen).
Møde med Syddjurs Kommune (Britt Raabjerg – konstitueret i stillingen). Positivt møde med fokus på både
kort og langsigtet planlægning. Den kortsigtede vil være i samarbejde med kommunen, hvor den langsigtede er staten, kystdirektoratet etc.
Godt råd fra BR: uanset, sørg for at få omgivelserne med!
Next step er at komme med konkrete planer og problemstillinger og ikke mindst model for økonomi.
Punkter ved havnefoged:
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth
•
Administration og økonomi:
o Indestående på konto: 1.010.721, o Ubetalte regninger: 22.148, o Udestående:25.200,o Kranlån: 376.203, •

Personale:
Ib og Kenneth afholdt ”samtaler”, tilsvarende er aftalt ift. Hasse.
Ib, og Jørgen skal have en snak med Marianne ift. økonomi.
Herudover er der også planlagt et møde med Marlene (Skudehusene), samt Mie (Vikingerne).
Hasse har netop afholdt halvanden uges ferie og efterfølgende været igennem en gang Corona.

•

Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
o Ledige pladser: 1 stk. i lille gruppe
o Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
o Andet som skal vendes med bestyrelsen:

•

Indkommen post/e-mail:

bestyrelse@skudehavn.dk
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02 Aftenens emner
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Status på Økonomi v. Jørgen:
E-mail udsendt i uge 7 mht. status. Økonomien følger budgettet.
Bådpladser prisregulering reguleres fra 2022. Årlig leje fortsætter uændret.
Kommunikation, udsendelse af referater (sidste bestyrelsesmøde, generalforsamling, Nytårsbrev fra fmd.
opdatering af hjemmesiden efter generalforsamlingen:
Hjemmeside opdateret, både med takster og tekst.
Nye fotos af personale og bestyrelse.
Forslag om ny hjemmeside platform, pris ca. kr. 25.000,- (bevilget), Jeppe sætter det i gang!
Godkendelse af referat – rettelser og kommentarer skal være modtaget senest tre dage efter udsendelse
af referat.
Status på Arb. Grupper:
Team A (kortsigtet): Opgaver oplistet og prioriteret. Skal der eventuelt arrangeres arbejdsdage med frivillig
arbejdskraft?
Team I (langsigtet): første møde på mandag d. 21/2-22
Status BEAS installation:
Elprisen på sommerperioden hæves til kr. 25,- pga. den øgede elpris.
Bi-måler afregnes med kr. 3,5/kW. (dette påføres hjemmesidens takstblad).
Der skal investeres i yderligere 20 stk. Bi-måler til kr. 599,-/stk.(bevilget).
Installationen er blevet dyrere end forventet.
Anlægget fungerer tilfredsstillende.
Generalforsamling, opfølgning (se referat):
Ikke yderligere bemærkninger.
Status hjertestarter:
Er installeret (ikke registreret i App - Tryg-fonden).
Redningsstiger:
Jeppe undersøger dato for deadline for ansøgning (Tryg-fonden).
Traktor:
På liste i Team A (budget omkring kr. 200.000,-).
Muligheder undersøges (Kenneth og Michael).
Vagtplan personale, sommer:
Drøftelser omkring sommer vagtplaner (fortsættes).
Pt. er situationen: 2 x hovedrengøring om ugen i højsæson, 3 gange rengøring per dag, udført af havnepersonalet.
Fiskerhuse vedligehold vs. kontrakter:
Lejer har selv det fulde ansvar for vedligehold, specifikationer fremgår af lejekontrakten. Havnekaptajnen
dikterer hvornår det er nødvendigt at foretage vedligehold.
Stormen Malik, status over skader:
Skader på bro 7 og 8, samt alle nokker. Ydermoler skadet. El-system ustabilt på broer.
Stormen Malik, forsikring:
Taksator besigtiger skaderne i uge 8.
Dækninger skal gennemgås ift. betingelser og definitioner. (Frank har teten).
Mægler situationen bør vendes.
FLID dialog:
Ib har udsendt referat fra mødet.
Rengøring (samarbejde med Sejlklub): Dialog mellem EV Sejlklub og havn ift. potentiel fremtidig drift af
ekstern virksomhed – pt. er situationen: 2 x hovedrengøring om ugen i højsæson, 3 gange rengøring per
dag, udført af havnepersonalet.
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Henvendelse fra Uffe Mathiasen – Frank undersøger gl. PC for kommunikation ift. udsendte e-mails.
Ikke muligt at finde ældre historik pga. udskiftning af software. Klaus Purup sender materiale til Frank fra tidligere
bestyrelsesmøder. Uanset ydes der ikke kompensation!
Albin Vega – væltet – Frank kontakter Pantaenius, First og FLID mht. ansvar og forsikringsdækning.
Kenneth har gentagne gange forsøgt at kontakte indskyder, men uden succes.
Ansøgning om lade-standere – udsættes
Udgår pga. overskridelse af deadline.
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