
Fur Havneforening 

Bestyrelsesmøde 
30. oktober, 2017 

Møde nr. 30 
Sted: Sejlerstuen, Fur havn. 

  

Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Jørgen Sørensen JS, , Anders Pedersen 

AP.  Henning Funder Jeppesen HFJ, Niels Ekstrand NE, Flemming Johannesen FJ, Ivar Poulsen. IP 

Afbud: Niels Harborg NH.  

Forkortelser. FH/Fur Havneforening. SK/Skive kommune.  

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst.  

2. Status på udlejning faste pladser samt gæstesejlere.  

3. Status på Kabyssen. 

4. Mastehus. Pris for en plads. 

5. Økonomi. 

6. Deltagelse i Vild med Vand 2018? 

7. Nabokaffemøde. 

8. Hjemmeside fra 1/1-2018 

9. Opsamling af nye og tidligere gemte tiltag. 

10.Generalforsamling 26.3.2018 

11.Næste møde.  

12.Evt.  

 

1. Siden sidst. 

 

Bordet rundt.  

FJ. Spurgte om mulighed for at etablere flere stadepladser ved gl. Vest mole. Dette er bevilliget, FJ 

og JS aftaler det videre forløb.  

 

 

2. Status på udlejning faste pladser samt gæstesejlere 

 

Til dato har vi 97 fastliggere mod 93 sidste år.  

Vi er haft 2983 gæstesejlere i 2017.  

 

 

3. Status på Kabyssen. 

 

Mangler tagpap på rygningen. HPH laver det snarest.   

 

 

4. Mastehus. Pris for en plads. 

 

Mastehuset er færdigt. Vi mangler regning fra smeden og Hans Madsen.  

Der er nu 12 master i huset. Vi har plads til ca. 20.  

Der indkræves 300 kr. fra brugerne til foråret 2018. 

 

 

 

 



5. Økonomi. 

 

KK gennemgik regnskabet der stort set følger budgettet og ser fornuftigt ud, sammenholdt med de 

nye tiltag, Kabyssen, Mastehuset og vind afskærmning på platform ved gl. syd mole. 

 

 

6. Deltagelse i Vild med Vand 2018? 

 

Dansk sejlunion arrangerer landsdækkende projekt, Vild med Vand den 9/6. 2018. Vi siger fra der. 

Fur Bådelaug arbejder på et projekt vedr. sejlads som skulle løbe af staben i august 2018. NE spurgte 

om Havneforeningen ville være med i dette.  

Havneforeningen vil gerne være med. IP er tovholder herfra, når Bådelauget har lavet rammerne og 

køreplanen. Vi kunne event. stille med et par sejlbåde og en motorbåd denne dag.  

 

 

7. Nabokaffemøde. 

 

Vi afholder dette som sidste år. Det bliver den 4. november kl. 10.00 i sejlerhuset.  

 

 

8. Hjemmeside fra 1/1-2018 
 

Eva Panduro bliver vores webmaster fremover. Hun har fået adgang til systemerne og begynder at 

arbejde med opgaven snarest. Brian vil være behjælpelig med indkøringen.  

Referater slettes efter 2 år på hjemmesiden. 

 

 

 9. Forslag til nye og tidligere gemte tiltag. 

 

Der henvises til referat fra sidste møde den 4/9 2017. 

 

Der indkøbes et magasin til redningsveste/svømmeveste som havnens gæster/børn kan benytte.  

Inden opstart 2018. JS er tovholder. 

 

Bro/Pontoner til krabbefiskeri. Tegninger m/m. JS og IP er tovholdere. 

 

Bro/flydebro ved slæbestedet. NH og IP følger op på dette. Vi kan måske få en af dem som SK 

udskifter i Skive Havn.  

 

Signal mast efterses og der findes en holdbar løsning. NH. Udarbejder forslag. 

 

Forslag ang. tov mellem fortøjningspælene og broerne. Vi etablerer det ved gl. Syd mole og vurderer 

det videre forløb ud fra dette. Tovholder JS. 

 

Vind afskærmning er købt og monteres snarest på platform gl. syd mole. 

 

10. Generalforsamling 26.3.2018 

 

Fur Færgekro er reserveret. 

 

11. Næste møde. 

 

Næste møde den 18. december, kl. 19. i sejlerstuen. 

 

 



 

 

12. Evt. 

 

KK informerede om henvendelse ang. ”Ferie for alle”. KK er godt i gang med at få lavet en 

velkomst folder med Info til uddeling til sejlerne når de anløber Fur Havn. Vi sender 1000 stk. med 

til ” ferie for alle”. 

 

Havnens hardware til Wi-Fi optimeres så det er klar til 2018. HJ.  

 

Vedr. Irsk aften i forsamlingshuset den 4/11.  KK sender en forespørgsel ud til vore medlemmer om 

der er nogle frivillige der kunne være behjælpelig med arrangementet.  FFF kunne bruge 2 personer. 

 

 

Mvh.  

 

Henning Funder Jeppesen. Tlf. 41107791 


