
Referat af havneudvalgsmøde tirsdag 27. februar 2018 

             Havneudvalget 2018: Ole Vind, Henriette Jensen, Kresten Lehmann Rasmussen,  
   Flemming Riise Sørensen, John Damgaard Christensen, Hans Ole      

                                                   Rathje  
            Mødedeltagere: OV, HJ, KR, FS, JD, HR 
 

Dagsorden 

1. Siden sidst 

Der er blevet udskiftet endnu et stykke fenderplanke på østsiden af vestbroen.  
Udskiftning af nogle gangplanker på 500-broen. 
 

2. Bådejer, der p.t. ikke benytter sin plads til egen båd, ønsker at bruge pladsen til delebåd. 

Havneudvalget finder det ok, at pladsen bruges til delebåd, så længe egen båd ikke er i 
havnen. Hvis pladslejer ankommer med egen båd, må der søges om plads til delebåd ud fra 
andenejers profil i klubmodul. Ejer af den anden båddel kan ikke overtage pladslejers 
rettigheder.  

 

3. Fastsættelse af takster for gæstesejlere, mastekran, bedding, Håbets og Asnæsbroens brug 

af jolleslip. 

Havnetakster uændrede, d.v.s.  gæstesejlere alm.takst 130kr/døgn, 4. døgn gratis, 
gæstesejlere FH-takst 30kr./døgn de første 3 døgn, herefter alm. takst. Gæstesejlere, der 
ikke er tilknyttet FH-ordning, og som ved ankomst tilkendegiver at ville blive 1 uge, hhv. 14 
dage, opkræves 600kr, hhv 1000kr. 
 

4. Orientering om foreløbig fordeling af havnepladser. 

HR orienterede. Alle pladser er uddelt, alle ansøgere har fået tilbudt en plads. 3 af 
ansøgerne, som egentlig skulle have 3,5m-pladser, har fået tildelt 5m-pladser på følgende 
vilkår: Pladserne tilbydes ikke som faste pladser, men som lånepladser. Hvis mulighed 
senere opstår for at tilbyde pladser i den rigtige størrelse, foretages flytning.  
(2 af pladsansøgerne har allerede fået tilbudt anden plads som fast plads, hvorved 2 af 5m-
pladserne er blevet ledige (HR)). 
 

5. Evt. 

Der foretages kontrol af taljer, stropper og andet løftegrej d. 9. marts. Firmaet spørges om 
mulighed for kædesække og smøring af løftekæder (ikke håndkæder). 
Kammeropbyggede pontoner (yderste pontoner på vestbroen) bliver undersøgt efter 
påske. Sea Services står for undersøgelsen. 
Undersøgelse af forankringskæder aftales med dykker (HR) 
Årsmærke 2018 bestilles i rød (HR) 
Tydeligere skiltning med videoovervågning – JD har 2 skilte, som vi kigger på. 
Skiltning ved jolleslip: Kun for medlemmer (HR) 
Skiltning med tømning af tørklosetter (HR) 
Små luklet plastikposer til kvittering for betalt havnepenge, gæstesejlere. (HR)  
Vi skal være opmærksomme på skævhed i søsætningssporet. 
 

 

Hans Ole Rathje 


