
Referat fra havneudvalgsmøde tirsdag den 21. marts 2017.

1. Benyttelse af booking systemet og begrænsning af tider, således at der søsættes 
flest mulige både pr. dag og der bliver mindst mulig ventetid før næste isætning.

JC er sygemeldt i 8 uger. Orientering om løsningsmodel vedr. søsætning af bådene i
dette forår.

Der er truffet aftale med Finn Bruun om, at han påtager sig ekstra timer, således at bådene 
bliver søsat efterhånden som disse bliver klar. 

JC har opsagt sit job som havnekaptajn for at tiltræde en stilling som havnefoged på Tunø 
fra den 1. april 2017

2. Idriftsættelse af havneopkrævningssystem, - status på indbetalingerne.

Der er pr. dato indbetalt 1,5 mio kr. i havneleje. Der er betydelige restancer, der søges 
opkrævet i løbet af de næste 3 uger.

3. Status på idriftsætning af restauranten. Ombygninger, - nyt look og nye møbler.

Der er bestilt  70 nye stole og 25 borde som erstatning for de kasserede borde og stole.
Villy hænger nye lamper op i restauranten.
Der forhandles med kurator om overtagelse af SalonSalon udendørs møbler.

4. Inddragelse af lokale Nord til kontorfællesskab for havnens brugere.

PK informerede om planerne med lokale Nord, der kun har indbragt ca. 40.000 kr. i indtægt 
sidste år. Driftsudvalget arbejder med en plan om etablering af et kontorfællesskab for 
havnens brugere. DK sejlsport, Searangers og Dansk Sejlunion er interesserede i at få 
kontorpladser. Der bliver i alt 8 pladser i fælleskontoret.

5. Status på ”Vinterbadeprojektet”.

Trappen til broen er er leveret fra galvanisering og er nu klar til at blive samlet og monteret.

6. Status på ”Vognly”. Beslutning vedr. tilbud på porte.

Der forelå 3 tilbud på porte. Havneudvalget var enige om at bestille den billigste port af 
pressenningmateriale. Denne type kan tåle mindre påkørsler og det skønnes, at porttypen 
har en levetid på over ti år. Der er en besparelse på ca. 40.000 kr. PK sætter bestilling i gang.

7. Adgangsvej til ”Område 1”. Studstrup Havn.

PK orienterede om den nye adgangsvej til Område I via den gamle gangbro, der gik mellem 
Skovvejen og Fiskerihavnen i Aarhus. Der skal laves et projekt på opgaven, hvor broen 
kommer til at gå i 3 m højde. Gangbro, trappe og 2 x 3 m høje fødder er leveret på havnen.

8. Orientering om stien langs lagunen mod Vest og om Mejernes byggeplaner.



Der foreligger ikke noget nyt p.t.

9. Etablering af toiletter ved fiskerne og opsætning af opbevaringsrum NV for fiskerne.

Der er støbt del af fundament og arbejdet med nedlægning af kloak og vand pågår.
Når sokkel og fundament er klar, videreoverdrages byggearbejdet til fiskerne.

Der er kun plads til 3 huse N for de nye toiletter. Disse huse opsættes som 1 rums huse, der 
kan bruges enten til opbevaringsrum eller som udlejning til feriehytter. Der er ialt 10 huse i 
”ordre” hos Hadsten Håndværkerskole. PK forslog, at disse 7 resterende huse hver opdeles i 
2 rum 2 rums husene opstilles på vinterpladsen med henblik på udlejning til medlemmer 
som grejrum. Der har gennem længere tid været efterspørgsel på opbevaringsmuligheder.

10. Evt.

Havneudvalget gik en rundtur i den gule bygning og beså de arbejder der var udført. PK 
oplyste om en nødrenovering af gulvene i sal 1-3. Der er tale om en forlængelse af leve- 
tiden med 3 – 5 år.

Peter Klingsten


