
Referat fra havneudvalgsmøde den 6. september kl. 16 - 1730 i Kahytten.

Deltagere: Peter Klingsten, Poul Bjerring, Bent Normann Andersen, Per Juel Bech, Knud Grejs (referent),

Jens Chr. Gotfredsen, Villy Jespersen.

1. Fremlæggelse af samlet budget for havnen og klubben til drøftelse:

Peter gennemgik dette.

2. Udvalgets holdning til “Husbåde" ansøgninger. Status på beboelse i sejl-motorbåde på havnen:

Tilmelding til folkeregister.

Vi har fået en henvendelse om placering af husbåde i havnen.

Det er havneudvalgets opfattelse, at en placering af husbåde husbåde i lagunen vil skæmme indkørslen og

udsigten til sommerhusområdet.

Alternative placering bør vurderes og drøftes.

Campere kan placeres dels på vinterpladsen og dels på græsplænen.

Havneudvalget retter henvendelse til Aarhus Kommune for at undersøge, om der er hindringer for at tillade

overnatning for campere.

3. Byggetilladelse for volden og igangsætning af vognly. (PK har den 2/9-2016 meddelt

Bygningsinspektoratet, at vi går i gang i næste uge med begge projekter):

Opbygning af vold

Arbejdet er startet - pris 7000,00 kr. for jordarbejdet bl.a. med pålægning af muld. Efter udglatning vil Poul

og Knud undersøge beplantningsmuligheder (ikke hyben), men vil gerne lave grupper med frugttræer og

kirsebær.

4. Godkendelse af Linå-Balle Maskinstations tilbud om levering af råjord og muld til volden:

Peter accepterer det fremkomne tilbud.



5. Evt.

Parkering på Kaløvig Bådelaugs arealer:

Bent ønskede en anden og bedre parkeringskultur, så der bl.a. ikke blev parkeret ud for nedgangene til

broerne. Emnet blev drøftet uden at der kunne peges på en løsning.

Det pålægges JC og Villy at optræde som “politibetjente” og påtale medlemmerne dårlige parkering,

færden med løse hunde og andet der er i strid med havnens reglement.

Vognly:

Bent har fået grønt lys til at påbegynde arbejdet. Anslået pris 250.000,00 kr.

Pæle:

Havnen skal udskifte 17 pæle snarest belejligt.

Knud har undersøgt ejerskabet til ramslaget, der står på Skødshoved Jollehavn.

Dette ejes af vognmand Arne Jacobsen (86356278, 20468578) Helgenæs.

Havnekaptajn Flemming Hørsted mener nu, at det er for lille til vores træpæle, men måske er det brugbart

til stålpæle. Arne J er endnu ikke spurgt. PK tager kontakt med pgl.

Villy havde et alternativ som skal afprøves. Dette går ud på at suge rørene ned ved hjælp af vakuum.

Villys model afprøves før henvendelse om ramslaget på Skødshoved.

Ref. KG


