EBELTOFT SKUDEHAVN
Godt nytår til alle i Ebeltoft Skudehavn.
Kære indskydere.
Hermed en varm hilsen til alle i vores dejlige havn. Bestyrelsen ønsker jer og jeres familier en et godt nytår
2022, hvor vi sammen skal have mange gode timer i og omkring havnen.
Vi sluttede året 2021 med en velfungerende generalforsamling, hvor bestyrelsen aflagde beretning for de
sidste to års arbejde. Referatet er skrevet, tilrettet og godkendt. I kan læse det på vores hjemmeside.
Vi står i dag med en velfungerende virksomhed med en sund økonomi. Vi er klar til at tage fat i de kommende års gode opgaver.
Ved generalforsamlingen blev den nye bestyrelse valgt med erfarne kendinge og nye kræfter, alle med et
stærkt ønske om at tage fat med god energi. Bestyrelsen er nu konstitueret med:
Arne Christensen - næstformand
Michael Kastrup – sekretær
Jørgen Iversen – kasserer
Jeppe Hougaard – web, hjemmesideansvarlig
H.C. Matthiesen– suppleant
Frank Lavrsen – suppleant
Samt undertegnede som formand.
Vi er i den grad klar til at følge op på generalforsamlingens beslutninger og ønsker. Der skal udarbejdes nye
vedligeholdelsesplaner for vores anlæg og det har vi nedsat en arbejdsgruppe til.
Samtidig skal der lægges en overordnet plan for hele udviklingen af området. En plan, der kan danne grundlag for de kommende drøftelser med kommunen om lejekontrakt og mulige ændringer i ejerforholdet omkring havnen.
Bestyrelsen har til det nedsat en arbejdsgruppe, der skal holde fokus på denne opgave, og påtage sig samspillet med kommunens administration og politikere. Den gruppe er:
Ib Oustrup
Arne Christensen
Michael Kastrup
Frank Lavrsen
Jeg glæder mig meget til at komme i arbejdstøjet sammen med alle i bestyrelsen, og ser derudover frem til
mange samtaler med havnens forskellige brugere, Sejlklubben, Kano og Kajakklubben, vinterbaderne og
ikke mindst ejerforeningen. Vi er mange, der har både et hverforsig og et fælles engagement i, at der fremadrettet videreudvikles et endnu bedre miljø, med maksimalt gode rammer for vore forskellige aktiviteter.
Godt Nytår
Januar 2022
Ib Oustrup

bestyrelse@skudehavn.dk

www.skudehavn.dk
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