
Referat fra havneudvalgsmøde afholdt den 6. juni 2017:

Til stede var:  Poul Bjerring, Svend Bjerring, Per Juul Bech, Bent Normann Andersen og Peter 
Klingsten (referent)

med flg dagsorden:

1.

Evaluering af ”Medlemmernes dag”.

Der var tilfredshed med forløbet selv om fremmødet var mindre end sidste år. Vinterpladsen var i 
bedre stand end sidste år.

Alle fremmødte gik op i de tildelte opgaver. Poul bemærkede især at rengøringsholdet i grilhusene 
gjorde et godt arbejde. Poul bad om at grilhytterne sprøjtes for alger, når vi er i gang med broerne.

Der var enighed om, at der igen i år var et utilfredsstillede fremmøde fra ungdomsafdelingen.
Der udtryktes stor tilfredshed med Villy´s engagement.

2.
Orientering om færdiggørelse af handicaptoilet.

Pk orienterede om, at fremførelse af kloak og vandledninger samt etablering af sokkel med 
installationer havde ”slugt” hele budgettet.
Der var indgået aftale med Anders m. fl. om at huset med indmad opføres for 25.000 kr. excl 
materialer. Der foreligger tilbud fra VVS installatør på ca. 60.000 kr. Flisearbejdet er ikke prissat.

Dette vil medføre en budgetoverskridelse på ca. 100.000 kr. Mod forventning kan der ikke påregnes
tilskud fra Aarhus Kommune.

3.
Opkrævning af gæsteleje for både og campere.

Det aftaltes, at der ikke er behov for ansættelse af en opkræver i den del af sommerperioden, hvor 
Villy er på kursus/ferie. Personalet tjekker her morgen om der er sket indbetalinger svarende til 
gæsterne. 

4.
Vikar for Villy i de næste 7 uger.

PK orienterede om, at havnen har antaget Jan som løs medhjælp i den periode på 7 uger,  hvor Villy 
er bortrejst fra havnen.

5.
Nye regler for etablering af adresse på havnen.

PK har rundsendt kommunens nye regler for folkereg. adr. på havnen.

Der er tale om en skærpelse, der skal håndteres følsomt.



Havneudvalget foreslår, at PK håndterer alle sager desangående, idet håndteringen er tidkrævende, 
og vil belaste personalet uforholdsmæssigt meget.

6.
Medlemmer, der køber større båd, uden forudgående godkendelse af ny båd.

PK henviste til den netop udsendte vejledning til alle medlemmer om, at at der ikke kan forventes 
godkendelse af større både i havnen, fordi der ikke findes flere større pladser. Alt er allerede i brug

Problemstillingen drøftedes, og det besluttedes, at kontoret ikke må sælge tillægscm til nye, større 
både, fordi der ikke kan anvises større bådpladser. Vi kan ikke sælge tilllægscm til pladser,  vi ikke 
kan levere. Større både uden plads, kan kun henvises til gæstepladserne til gæstepladslejen.

7. Evt.

Der pågår bekæmpelse af bjørneklo i havneområdet.

Beslag og hængelåse på elstanderne på vinterpladsen fjernes.

Der er rejsegilde på handicaptoilettet fredag kl. 1230.

PK har anmodet Sara om at justere pristabellen for stativleje, således at der kun betales 50 % af 
ugelejen i månederne juni og juli.

Peter klingsten


