EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 21. april 2022

Mødetidspunkt

Kl. 19.00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

19-04-2022

Deltagere

Arne Christensen, Jørgen Iversen,
H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Frank
Lavrsen

Afbud fra
Fraværende

Michael Kastrup

Bestyrelsens
underskrifter:

Ib Oustrup

Arne Christensen

Jeppe Hougaard

Michael Kastrup

Jørgen Iversen

Med venlig hilsen
Arne Christensen
Frank Lavrsen

bestyrelse@skudehavn.dk

www.skudehavn.dk
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EBELTOFT SKUDEHAVN
Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 21/4 2022

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post
Nyt fra Formanden:
•
Kontakt udvalgsmøde med fmd/n.fmd fra Lodsejerforeningen, Ib og Frank havde et godt og konstruktivt
møde med Lodsejerne.
•
Møde med Syddjurs kommune 8.4.22 – vi håber at have modtaget referat til mødet, arbejdsgruppen har informeret omkring mødet med kommunen.
Punkter ved havnefoged:
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth
•
Administration og økonomi:
o Indestående på konto, 578.170 kr.
o Ubetalte regninger, 95.447 kr.
o Udestående, 43.000 kr.
o Kranlån, 356.111 kr.
•
•

Personale:
Fmd. har haft intro samtale med Hasse, Ib har haft en god og konstruktiv dialog med Hasse

•

Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
o Ledige pladser, ingen ledige pladser.
o Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender, ingen gældsbreve.
o Andet som skal vendes med bestyrelsen, bestyrelsen bakker op omkring Kenneth holdning til at
havnen er for lystbåde.
o Vikingerne har kontaktet Kenneth omkring manglende dybgang under husene, Ib tager kontakt til
Vikingerne omkring problemstillingen

•

Indkommen post/e-mail:
o Fotos af medarbejdere og bestyrelse
o Klage over stativ, der er blevet fjernet, Alle indskydere er sidst informeret omkring fjernelse af stativer februar 2019. Ib og Kenneth svarer den konkrete indskyder
o Vedligeholdelse af arealer foran skudehavnshusene henv. Fra Syddjurs Kommune. Ib tager kontakt
til Syddjurs Kommune iht. henvendelsen.
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02 Aftenens emner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Status på Økonomi v. Jørgen, økonomien følger forventninger og budget. Vi er særlig opmærksomme på
elpriserne
Status på Arb. Grupper:
Redningsstiger, der laves ansøgning til Tryk fonden ultimo maj.
Traktor, den nye Manitou bliver leveret i uge 17, alle glæder sig😊
%
$
#
"
Vagtplan personale, sommer, Kenneth har informeret omkring vagtplan i sommerperioden.
Stormen Malik, forsikring, Vi venter på tilbud fra udførende entreprenører iht. udbedring af skaderne på
havne anlægget i forbindelse skaderne fra Malik.
Status El-forbrug (månedlig sammenligning ift. tidligere år), Vi har en stigning på 8,5% i marts på forbrug,
vi følger udviklingen iht. evt. prisstigning på el-pakkerne til sæsonen.
Rengøring (samarbejde med Sejlklub), Kenneth og Michael Jorsal tager et møde omkring løsningsforslag
iht. sejlklubbens brug af omklædning i Nord enden.
Ny hjemmeside, Claus fra ITMAC informerer omkring mulighederne på næstkommende bestyrelsesmøde
iht. mulighederne
Arbejdsdag på havnen, Planlagt til d. 11/6, der er udsendt nyhedsbrev og det er lagt op på hjemmesiden.

03 Eventuelt
•

FLID – Sikker Havn Kampagne, Ib har orienteret omkring kampagnen.
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