
Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 1.juni 2015. kl. 18.00 

 

 

 

 

 

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd. 

Alle er mødt. Undtagen FL og SB. Der har sendt afbud. 

2. Konstatering af fremmøde. 

Som ovenfor nævnt.  

3. Referat, Bestyrelsesmødet 4.5. 2015 

Referat er godkendt. 

4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v. 

MZ, gennemgik rapporten. Det mest interessante er, at der brugt betydeligt mindre vand 

i forhold til sidste år.   

5. Referat, mødet med NA 19. maj, is-salg, is-hus, allonge, tilbygning, container m.v. 

OEP, gennemgik mødet. Der kunne ikke opnås enighed om en pris, for salg af is. 

Med hensyn til Deres ønsker om is-hus, tilbygning og opstilling af en ekstra contæner. 

Efter en kort drøftelse, besluttede Bestyrelsen at sige nej til disse ønsker. OEP, tager et 

møde med NA, for at blive enig om prisen for salg af is.  

6. Forårs-søsætning, status. 

Ca.75 % af bådene er kommet i vandet. 

7. Status, klage over konkurrenceforvridning. 

OEP, der er modtaget et svar fra Kommunen, som i store træk afviser vores påstande. 

Dette har medført at OEP, har stillet nogle flere spørgsmål, angående akt indsigt, dato 

for behandling af sagen i Kommunen, m.v.  

8. Rådgivningsmøde, klimasikring af havnen, 3. juni 

OEP, SEN, SB, KZ og MZ deltager. 

9. Status, ombygning af Havnehuset. 

Der er kommet en byggetilladelse. Det udvendige og indvendige kloakarbejde er udført. 

Indvendigt er arbejdet op startet, men lidt mere fart på dette, er ønskeligt. 

10. Status, nedrivning af det gamle masteskur. 

Det resterende arbejde afventer en byggetilladelse. 

11. Brev fra Miljøafdelingen, Roskilde, ang. forurening ved afrensning af maling m.v. 

SB og MZ har i samarbejde med Flid udarbejdet et svar som er afsendt. 

12. Brændstofbeholdningen, status m.v. 

Pumpe problemet er løst. 

13. Forsikringsforhold, Traveliften. Udvidet rørskade? 

Der var nogen tvivl om forsikringerne, af Traveliften samt rørskader m.v. Disse forhold 

skulle dog været afklaret. Tirsdag den 16, er der aftalt et møde med forsikringen med 

deltagelse af SB og MZ.   

14. Flaske- og papcontainer, resultat af klage. 

Efter en længer samtale mellem OEP og Kommunen. Har De besluttet at opstille en 

flaske contæner igen. 

15. Regnvandsafledning, den nordlige del af havnen. 

Kommunen ønsker at nedgrave en ledning. Bestyrelsen sagde ja til dette. Dog skal røret 

føres et stykke ud i vandet. 

 



16. Reklamer, legeplads 

      Arbejdet med nye reklamer forsætter. 

17. FLID, ”vild med vand. ” 

               Flid har fået en del penge fra et Forsikringsselskab, som skal bruges til 

               At fremme livet på havne og vandet, forslag ønskes.     

18. Hjemmesiden. 

LJ, ser på det 

19. Ferieplaner. 

Bedes oplyst til MZ. 

20. Eventuelt 

21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen 

22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. 

 

 

          Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til  

 

 

 

 

          Referent Bent Torp-Sekretær 


