EBELTOFT SKUDEHAVN
S

BESTYRELSESMØDE

Mødedato

Torsdag 19. maj 2022

Mødetidspunkt

Kl. 19.00

Sluttidspunkt for møde

Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00

Mødelokale

Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft

Udsendelsesdato

16-05-2022

Deltagere

Arne Christensen, Michael Kastrup, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard, Ib
Oustrup, Frank Lavrsen

Afbud fra

H C Matthiesen, Jørgen Iversen

Fraværende
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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Referat for bestyrelsesmøde d. 19/5 2022

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post
Nyt fra Formanden:
Punkter ved havnefoged:
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth
•
Administration og økonomi:
o Indestående på konto: 163.065,o Ubetalte regninger: 7.163,o Udestående: 43.257,o Kranlån: 345.361,o El-forbrug 2021 vs. 2022 aktuel måned: april 7061 kW vs 9267 kW – difference 2206 kW.
•

Personale:

•

Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
o Ledige pladser: 0
o Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
o Andet som skal vendes med bestyrelsen:

•

Indkommen post/e-mail:
o Fotos af medarbejdere og bestyrelse – JH koordinere.
o Klage over stativ, der er blevet fjernet – KF og IO er i gang med sagen og har fundet materiale fra
Klaus Purup.
o Vedligeholdelse af arealer foran skudehavnshusene – IO i dialog med kommunen.
o Tilsanding sydvest bassin (Vikingerne) – IO er i dialog med Mie fra Vikingerne.
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02 Aftenens emner
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ny hjemmeside - Claus fra ITMAC – Platformen ændret ift. mere brugervenlig vedligehold, samt mulighed
for ”profilering” for både gæstesejlere, campere og pladshavere. Kultur-naut linkes til hjemmesiden (aktion:
IO kontakter Handelsstandsforeningen). KF nævner firma mht. biludlejning – KF følger op på denne.
E-mails for hvert bestyrelsesmedlem, dokumenter placeres i en organiseret folderstruktur (Onedrive) Folderstruktur defineres (IO & MK).
JS Profilm sættes i gang (JH)
Status på Økonomi v. Jørgen – er fremsendt.
Status på Arb. Grupper – Team I: IO har fortsat dialog med kommunen, primært mht. ansvarsforhold, finansiering, samt muligheder ift. havnens fremtid. Der er dog stadig ingen konklusioner og tiden løber ift.
defekte moler, bro 8 etc. Som bør igangsættes inden efteråret/vinter.
Redningsstiger - udsættes
Vagtplan personale, sommer – er planlagt (KF)
Stormen Malik, forsikring – Møde afholdt med forsikringsmægler Bent Hilmar hvor følgende blev aftalt. BH
følger op på respons ift. fremsendte overslag/tilbud fra Arkil. Samtidig forberedes modsvar ift. taksatorens
vurdering (20/80 dækning). Herudover et modkrav ift. bro 7 (mindre del af bro skadet). Før ovenstående
fremsendes til First, afventes svar på tilbud fra Arkil.
Rengøring (samarbejde med Sejlklub) – venter tilbagemelding fra Michael Jorsal fra Ebeltoft Sejlklub (processen er i gang).
Arbejdsdag på havnen – IO er i dialog med Lodsejerforeningen og deltager på dagen.
Optimering af pladser - udsættes
Klargøring af master – ”opsang” i forbindelse med nyhedsbrev (IO & MK).
El på vinterpladsen - ”opsang” i forbindelse med nyhedsbrev (IO &MK).
Legeplads på trekanten – Usikkerhed mht. ansvar (IO tager fat i kommunen).

03 Eventuelt
•

FLID – Sikker Havn Kampagne

bestyrelse@skudehavn.dk

www.skudehavn.dk

Skudehavnen 61, 8400 Ebeltoft

Side 3 af 3

