
Referat fra havneudvalgsmøde afholdt den 30. januar 2017.

Til stede var:

Poul Bjerring, Svend Bjerring, Per Juul-Bech, Bent Normann Andersen Jens Chr. 
Godtfredsen, Villy Jespersen og Peter Klingsten (referent)

1. Status på opførelse af vognly (JC)

JC oplyste, at der ville blive udført belægning i og omkring vognly  i løbet af 
indeværende uge.
Montering af beslag for vindsikring pågår. Der er monteret 1. del af skelet til 
sideafdækning.
Sider monteres med krydsfner der beklædes med 1” brædder, så bygningen 
fremtræder som havnens andre bygninger. Maling med grøn farve, svarende 
til  de andre arbejdsbygninger. Hele vognly´t er færdigt inden udgangen af 
marts. 

2. Status på igangsætning af vinterbadefaciliteter (PK og JC)

PK oplyste om modtaget tilbud på montering af vinduer og dør i den trans-
portable sauna. Pk har drøftet med LP Yacht om levering af en ny ramme, der
er ca. 1,25 m længere, således at der kan indarbejdes en sluse til sauna for 
at begrænse varmetabet, når indgangsdøren åbnes.
JC udarbejder i løbet af 2 uger en plan og tidsplan for udførelse af omklæd-
ning og montage af et træfortov fra omklædning til sauna.

3. Orientering om mulig forbedring af stiforbindelse langs havnens V-
side fra lagune til lagune (PK)

Pk oplyste om et planlagt møde med Aarhus Kommunes Dennis Næser. 
Mødet skal afklare hvilke arbejder Aarhus Kommune skal/vil foretage for at 
opgradere stien, så den fremtræder brugbar. SB oplyste om en eksisterende 
vej, der ligger parallelt med ”trædestien”. SB og VJ deltager i mødet med PK

4. Orientering om projektet "Studstrup Havn”(PK)

PK oplyste om projektet ”Studstrup Havn”, der er det offentlige rekreative 
område beliggende mellem Studstrupværket og havnen. Dong havde fået 
forelagt vort forslag til en udnyttelse af området med bådhaller.                        
Dong har afslået at overdrage området til Kaløvig Bådelaug.

5. Orientering om personskade pågået den 25. oktober 2016 på en glat 
bro (Skrubben) (PK).

PK orienterede om faldskaden med brud på højre skinneben, der opstod ved 
spring fra en båd til broen. Sagen er anmeldt til KBL ansvarsforsikring, der 
har anerkendt skaden som dækningsberettiget. PK indbringer denne 
afgørelse for if... klageinstans, idet der ikke kan føres bevis for at broen var 



glat på skadetidspunktet.

6. Status på restauranten - udlejning/bortforpagtning. (PK)

PK informerede om forhandlinger med 3 parter, der er interesseret i overtage 
lejemålet eller en forpagtning af restauranten.

Der forventes at foreligge en indstilling til driftsudvalget i begyndelsen af   
næste uge.

7. Evt.

7.1 PJB foreslog en udskiftning pærerne i alle udendørs lamper til LED.
Der fremkommer et tilbud med oplysning offentlige tilskud.

7.2 PJB foreslog, at der monteres en vandstandsmåler, der elektronisk 
opbevarer alle data, således at vi kender historikken. PJB indhenter tilbud.

7.3 Spørgsmålet, der var rejst om betaling på 250 kr./år for benyttelse af 
havnens postkasserne drøftedes.
Det vedtoges at fastholde det varslede benyttelsesgebyr på 250 kr. årligt.

7.4 JC vil udarbejde en oversigt over krantider for 2017. Det tages med i 
overvejelserne om der på visse dage kun søsættes både, der står i stan-
dardstativer og på andre dage kun søsættes både, der står i  ejerstativer.

Peter Klingsten


