
Referat af havneudvalgsmøde tirsdag d. 31.maj 2016 

Mødedeltagere: OJ, FS, KR, HJ, HR 

1. Siden sidst 

Træbroer er blevet sprøjtet med algefjerner. Mågeforskrækker monteret, virker delvis, 
men skal have lidt kraftigere snore. Der er installeret en krabbeplatform med 2 stk. 
krabbevæddeløbsbaner. Stadig lidt rokering i havnepladser, 402 er ledig. Der er opsat 
webkameraer. Arbejdet med den nye beddingsvogn er godt i gang. Den pæl, der var 
knækket ved plads 124, er blevet trukket op og lagt på land. 

 

2. Havnepladsansøgning  -  mail med bådoplysninger mailes som bilag. 

Det er ikke muligt at imødekomme ansøgning om plads til de 2 nævnte bådtyper, da 
havnen ikke råder over de nødvendige pladsstørrelser. HR giver ansøgeren besked. 
(Ansøger har modtaget og accepeteret afslag) 
 

3. Anskaffelse af tilbehør til ny vogn. Taljer, stropper, stige, andet. 

Der indkøbes 4 stk. 2,5t håndkædetaljer, gerne enkeltskåret, hvis de kan trækkes, ellers 
dobbeltskåret, stropper: 5m, 6m og 7m til belastning 7t. Desuden en godkendt enkeltstige 
på 6m med fod eller forskydelig vange i bunden. 
 

4. Fortsat drøftelse af brug af bedding med 2 vogne 

Det er kun søsætningsspor og østlige sidespor, der må bruges som arbejdssteder (maling 
m.m.). Vi skal i begyndelsen ikke fastsætte for mange rigide regler, det må komme 
efterhånden, som behov viser sig. 
 

5. Mærkning af både på jollepladsen samt af ”grønpladsliggere”. 

Betalende joller på jollepladsen mærkes med grønt årsmærke med hvidt felt. 
Grønpladsliggere mærkes med grønt årsmæke, hvorpå der noteres de månedsnumre, der 
betales for. 
 

6. Gæstebetaling ved længere liggetid. 

For at få ensartede afgørelser hos skiftende havnevagter, aftales følgende: Gæstesejlere, 
der ligger en uge, skal betale 600kr., ligger de 2uger betales 1000kr. Enkeltdages liggetid ud 
over 1 uge, henholdvis 14 dage afregnes efter alm. takst. Skulle der opstå behov for aftale 
om længere liggetid for gæstesejlere, tager vi en fornyet snak. 
 

7. Affaldsplan 

OJ tager sig af ajourføring af affaldsplan. Materialet videresendes af HR. 



8. Evt. 

Alle må gerne gøre et forsøg på at finde en ny og bedre (kuvert)løsning til havnepenge fra 
gæstesejlere. Repetition af opgaver for vagthavende havnefoged. Nedstøbning af 
trækanker i hovedspor, når ny beddingsvogn kommer. Opmåling af havnedybder (gjort 2/6 
og det ser ikke så dårligt ud). Udslagsvask til tørklosetter (HJ har 2/6 anvist en mulighed, 
tages op med bestyrelsen på dens næste møde). 

 

Hans Ole Rathje 

 


