
Referat af havneudvalgsmøde den 08. august 2016 kl.0900 – 1000. 

Til stede: Peter K.(referent), Poul B., Bent N., Per Juul, Knud G., Finn Bruun - havneass. 

1. Ansættelse af person Michael) i kommunalt jobtilbud i 4 – 12 uger. 

Havneudvalget drøftede emnet. Pågældende er indkaldt til møde tirsdag den 09. august kl. 0900. 

I mødet deltager for KBL: Bent N., havneass. Villy og Finn. 

Efter udspørgelse af Michael beslutter KBL, om pågældende vil kunne indpasses i havens arbejdsliv. 

Michael kan først begynde efter den 17. aug., hvor driftsudvalget evt. godkender den midlertidige ansættelse. 

2. Henvendelse fra ikke-medlemmer (gæster) om brug af havnen til grillfest. 

Emnet drøftedes og det besluttedes at svare tilbage med positivt svar. Samtykke gives med udtrykkelig besked om 

at grillhytterne ikke kan reserveres eller forudbestilles, 

at KBL-medlemmerne altid her første ret til benyttelse af grillhytterne, 

at det ikke er noget stort pres på grillhytterne i dagtimerne 9 – 17, 
at gæsterne selv skal rydde op efter benyttelsen, 
at gæsterne stiller et depositum på 1500 kr., der tilbagebetales 2 dage efter benyttelsen, såfremt området og 

toiletter er efterladt i pæn og ordentlig stand. 

3. Drøftelse af køb af bådtransportvogn for 100.000 kr. Finn oplyste, at den lille bådtransport er meget 

handy og hurtigere at benytte. 

Efterhånden som de nye stativer er implementeret vil det være en stor fordel, at der kan trækkes på 2 stativvogne. 

Havneudvalget indstiller til driftsudvalget, at lille bådtransportvogn indkøbes og leveres senest 15.09.2016. 

4. Igangsætning af selvbooking fra hjemmesiden for optagning og isætning af bådene. 

PK oplyste, at erfaringer fra nabohavnene viser, at der fremkommer en stor administrativ lettelse svarende til 

10 - 12 timer pr. md. Prisen for grundmodulet er 195 kr. /md. 

Der kan tilføjes journal for hver pladsejer, således at havnens folk allerede ved booking kan se 

pladsejerens oplysninger om båden, evt. bådvogn og stativstørrelse. 

Booking kan foretages selv om prisen for optagning/isætning er inkluderet i havnelejen. 

5. Evt. 

Udvalget drøftede den modtagne byggetilladelse til vognly. Bent N. foretager en efterberegning af 

byggeudgiften, der er anslået til 200.000 kr., såfremt vognly skal etableres som en garage med skydeporte. 

Udvalget foreslog, at der i kommende havnebudget indeholdes udgift til etablering af ny mastekran til 200.000 kr. 

Næste møde er den 16. august kl. 1500 

Peter Klingsten 


