
Referat af havneudvalgsmøde den 15. Juni 2016 kl. 0900 - 1030.
Til stede: Peter K., Poul B., Bent N., Per Juul,  Knud G.(referent),

Gæster: Steen O.(kasserer), Niels Kjær Nørgaard, Torben Olesen og Kurt Lindey.
    

1. Præsentation af Wølunds genvex program.

Havneudvalget havde inviteret Niels Kjær Nørgaard fra Vølund med henblik på oplysning om 
firmaets varmepumper. Udgangspunkt: Energibehov på 160.000 KWH/Y

Der findes 2 relevante løsningsforslag, der bygger på model F2300. En model med varmeslanger 
placeret i jord eller i vand og en modelløsning med luft/vand.

Løsningen med slanger producerer ca. 10 % mere energi i forhold til input, men investeringen er 
højere. Løsning med 3 varmepumper a´20 KW i cascade koster incl. montering ca. 300.000 kr. 
Denne løsning dækker ca. 85 % af vort varmebehov.

Løsningen forudsætter en fortsat olieopvarmning med 10/15% i spidsbelastning i dec. jan. med ca. 
500l/år. Niels vender tilbage med et konkret tilbud, når han kender de faktiske forbrugstal fra 
2015/2016.

Kurt Lindey fremlagde tilbud fra Bosch på varmepumper til en pris på ca. 200.000 kr. Han arbejder 
videre med på et tilbud fra HS Tarm, der arbejder med et anlæg fra Panasonic. Dette anlæg er på 2 
pumper a´27 KW HPI koster incl. installation 200.000 kr. Heri er medregnet en buffertank på 500 l. 
Anlægget dækker ca. 83 % af behovet. De 17% kan opvarmes med 500 l olie.

Omlægningen fra sort til grøn energi giver en besparelse på 206.000 KW, der kan sælges til 0,40 
kr./KW eller et engangsbeløb på 80.000 kr. (Heri er indregnet fortsat olieforbrug på 500l/år.)

Udvalget vurderede varmepumpeløsningen op mod det påtænkte pillefyr, der har en 
etableringsudgift på 245.000 kr. + udgift til silo og fundament på ca. 50.000 kr. og brandsikring til 
BD 90 med en skønnet udgift på 75.000 kr. Der skal i 2017 monteres et støvfilter på pillefyrsanlæg. 
Samlet udgift på over 400.000 kr.  
Det er usikkert om pillefyrsløsningen kan rummes inden for det nuværende fyrrums rammer. 
Foreløbige beregninger viser, at der ikke er plads til 2 pillefyr og fødesnegl.

I pillefyrsudgiften kan fradrages salg af omlægningen fra sort energi til grøn energi med 68.500 kr. 
+ moms, (hvis der indgås en aftale inden den 30/6 16). Det blev oplyst, at pilleprisen følger 
olieprisen op/ned.

2. Status på Runes forslag til energibesparelser.
Rune har ikke meddelt de aftale oplysninger om sit projekt og finansieringen af dette. Punktet 
udsættes indtil videre.

3. Havneudvalgets indstilling til driftsudvalget om energibesparelser.
Vi har en årlig opvarmnings/olieudgift på 150 - 170.000 kr. De røde bygninger er elopvarmede, 
hvorfor
Havneudvalget anbefaler driftsudvalget at igangsætte energiomlægningen til grøn energi 
begyndende med en luft/vand varmepumpe løsning. Denne løsning er billigst i anskaffelsessum, 
billigst i drift og næsten uden vedligeholdelse og fri for daglig/ugentlig “omsorg”. Det vil være 
fordelagtigt at sætte 1. Etape i gang inden næste fyringssæson i oktober 2016.



Forinden skal der indgås en aftale med Salonsalon, der er største forbruger, - om finansieringen. 
   

4. Status på havnens projekter / vold i vestlige del af vinterpladsen og vognly.
J. nr. 201601437 og 201601438, sagsbehandler Tina Haderup Jensen.

Peter er i kontakt med kommunen, der fordrer tilladelser fra Kystinspektoratet før byggetilladelse 
og dispensation gives. Vognly skal placeres på målfast plantegning. 

5. Evaluering af “Medlemmernes dag”.

Evaluering af “Medlemmernes Dag” den 5. Juni 2016. Dagen blev en stor succes med 75-80 
fremmødte, der knapt kunne finde tid til at holde drikkepause.

Dagen kan gentages og opgaverne detaljeres yderligere. Måske fra kl. 13 - 16, så afslutningen med 
grill ligger tættere på sædvanlig spisetid.

1000 TAK til vore ansatte Jens Christian og Tine for stor entusiasme og indsats.

6. Ansøgning om støtte til opførelse af handicaptoilet ved fiskerne.

Peter iværksætter ansøgning om tilskud til handicaptoilet ved lagunen, når godkendelse i 
driftsudvalget foreligger. Budget på 130.000 kr.

7. Evt.

7.1 
Havneudvalget anbefaler at driftsudvalget tillader etablering af støtteforening, der forestår 
forskellige sociale aktiviteter, herunder vinterbadning. Kontingent på 450 kr. /sæson. Der foreligger 
godkendt udkast til støtteforeningens vedtægter.

7.2
Pk vil på havnens vegne iværksætte en protest mod opstilling af 3 x 125 m vindmøller V for 
studstrupværket. Frist til 21. Ds.

7.3
PK oplyser, at klubben har klaget over Aarhus Kommunes beslutning om, at bronavne skal erstattes
af nr. Vi forsøger at fastholde de bronavne, der er indarbejdet i mere end 30 år.

7.4
Pk oplyste, at Salonsalon´s alkoholbevilling med klubbens medvirken nu igen er på plads.

7.5
Der forelå et prisoverslag og på etablering af Wifi på havnen. Havneudvalget ønsker bedre struktur
på de mange wifi-signaler. Havneudvalget anbefaler, at driftsudvalget godkender en udgift på ca. 
30.000 kr., der anvendes dels et internt signal til aflæsning af havnens tekniske installationer og dels
at der anvendes et beskedent beløb til sikring af et dækkende wifi signal til havnens medlemmer og 
gæster.

7.6
Havneudvalget tilslutter sig ikke et forslag om et udestående beton bordtennisbord.
Levetid: pessimistisk kort p.g.a. risiko for hærværk. Bedre med 3 borde på hjul eller andre 
aktiviteter til store stævner. 



7.7
Den “nye” frontlæsser er afprøvet med kurv til en udlæg på 12 m. Der skal anskaffes en skovl og 
pallegafler snarest/inden september.

Kurven kan bruges til inspektion og reparation af master.
Aktive medlemmer kan bruge kurven til 1 gratis løft/sæson. Pris for ikke-medlemmer og 2. løft er 
250 kr. for 30 min. Tidsbestilling på hjemmesiden. Frontlæsseren/kurv skal sikkerhedsgodkendes 
inden brug. 

Næste møde den 16. august 2016 kl. 1500 - 1700

*)
Grøn havn projektet kan omfatte:
År 1: idriftsætning af 2 varmepumper til opvarmning af den gule bygning
År 2: nyt paptag på S-siden af den gule bygning og montering af solvarmeanlæg til vvand
År 3: montering af solceller på vognly til dækning af del af eget elforbrug
År 4: omlægning af el varme i de røde huse til vandbåren opvarmning
År 5: idriftsætning af varmepumpe 3 til dækning af det forøgede varmebehov
År 6-8: nyt paptag på de røde huse S-siden og montering af solceller.


