
  Fur Havneforening 

Bestyrelsesmøde 
7. januar, 2016 

Møde nr. 16 
Sted: Sejlerstuen, Fur havn. 

 

Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Ivar Poulsen IP, Henning Jacobsen HJ, Per Larsen PL, Anders 

Pedersen AP, Niels Harborg NH, Johannes Christensen JC, Jørgen Sørensen JS, og Henning Funder 

HFJ. 

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden: 

 

1. Kort status fra arbejdsgrupperne: 

Hjemmeside 

Havneindvielse 2016 

 *Liste over personer som skal inviteres.  

2. Status før afleveringsforretning. 

3. Status ordensreglement. 

4. Status Signalmast og salg af Bro. 

5. Opdatering vedr. møde med Skive Kommune, den 7/1.-16 

6. Status: Regnskab 2015 samt Budget 2016. 

7. Generalforsamling 22/2-2016 

8. Dato næste Best. møde. 

9. Forhøjelse af mastekran. 

10. Eventuelt.  

 

Ad. pkt. 1 

Hjemmesiden, www.furhavn.dk er etableret, og kører. 

PL informerede og aftaler med Brian hvornår og hvor ofte siden skal opdateres.  

Mødereferater lægges ind på siden.   

 

Havneindvielse 2016 er planlagt afholdt den 14. maj. 

HJ informerede, der er lavet et foreløbigt budget. Der udarbejdes færdig udkast til budget, som 

præsenteres for SK. 

Der er lavet plancher som udsendes til relevante, f.eks. turistforeninger, havnene i Limfjorden mm. 

Spisebilletter sælges før indvielsen, eventuelt via hjemmesiden, udsendt informationer, samt opslået i 

medierne.   

Der udarbejdes en arbejdsplan omhandlende tidspunkter og hvilke personer der gør hvad på dagen. 

Festudvalget holder snarlig møde, HJ indkalder 

 

 

Ad. pkt. 2 

Kurt har afholdt møde med SK. Og tager nedenfor stående punkter med til afleveringsforretningen. 

Asfaltarbejdet afsluttes med et slidlag som færdiggøres når det vurderes at underlaget har ”sat sig” Der 

kan sikkert gå op til 1 år. Samtidig forsøges at få asfaltarbejdet på udskibningsmolen færdiggjort med 

et nyt slidlag. 

Niveauet mellem beton trappe og udenfor liggende arealer hæves så faldsandet m/m. ikke skylles væk 

ved højvande.  

Vedr. nye P pladser. Der er ikke økonomi til flere end de pladser der er planlagt.  

Der etableres sti mellem P plads Vest og det grønne areal ved legepladsen. 

Der laves afstribning langs havnemolen ca. 1,5 meter inde på kajen, så biler ikke parkerer ud til 

havnekanten. KK aftaler med SK ang. skiltning med parkering forbudt.  

http://www.furhavn.dk/


Havnen er generelt meget mørkt og det var ønskeligt med mere lys, specielt på molerne. 

Redningsstiger sidder ikke hensigtsmæssigt. De er skjult bag bådene. De ønskes flyttet ud så de er 

synlige fra havne bassinet.   

Fiskerne klagede over manglende vanddybde i den gamle del af havnen.  

 

Ad. pkt. 3 

SK retter flere emner på oversigten bla. Fiskernes plads mm.  

Der indføres et punkt med foreningen FLIDS, forslag til brug af godkendt bundmaling.  

 

 

Ad. pkt. 4 

Signalmast er klar til montering der foregår når vejret bliver bedre.  

Gl. flydebro er afhændet.  

 

 

Ad pkt. 5. 

KK informerede ang. møde med SK, Anne Marie og KK. Vi gennemgik bilagene.   

 

 

Ad. pkt. 6. 

Nuværende ikke færdiggjort regnskab gennemgået- vi ser optimistisk på fremtiden.  

Budget 2016 udkast gennemgået. KK fortsætter med regnskabet i 2016.   

 

 

Ad pkt. 7. 

Generalforsamlingen bliver den 22. februar, på Færgekroen. KK og IP er på valg.  

KK spørger Hans Jeppesen ang. ordstyrer og Morten Østergaard ang. referent.  

 

 

Ad. pkt. 8. 

Bestyrelsesmøde den 15. februar kl. 19.00 i sejler stuen.  

 

 

Ad. pkt. 9. 

IP indhenter tilbud på forhøjelse af mastekranen. Foreslået nuværende højde + 2 meter. I tilbuddet skal 

foreligge en godkendelse af ombygningen.  

 

 

Ad. pkt. 10. 

Forslag til fælles Grill plads, (lignende den på Livø havn) HFJ undersøger dette. 

Vi mangler bord og bænke på den ny renoverede plads ved færgeindsejlingen. Der hvor de store 

messing skibsskruer er monteret. JS arbejder med sagen.  

For at få ”BLÅ” flag, mangler der nødtelefon i området. KK finder en løsning.   

Vi forsøger at finde penge til en Hjertestarter. PL. 

IP undersøger muligheden for at få 3 rednings kranse mere sat op. 

Der skal fremvises en ansvarsforsikring inden der kan tildeles plads i Havnen.  

HFJ rekvirerer 8 inspirationshæfter fra FLID.  

 

 

Mvh. 

 

Henning Funder Jeppesen  

Telf. 41107791 


