
Fur Havneforening 

Bestyrelsesmøde 
22. oktober, 2018. Møde nr. 36 

Sted: Sejlerstuen, Fur havn. 

  

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

Jeppesen HFJ, Ivar Poulsen. IP. Niels Harborg NH. Kjeld Kristensen KjK. Flemming Johannesen FJ. 

 

Afbud: Anders Pedersen AP.  

Forkortelser. FH/Fur Havneforening.  

 

 

1. Siden sidst.  

 Vores spulepumpe er blevet renoveret og klar til brug. 

 

2. Afsluttede opgaver: 

 Hjemmesiden er under udvikling.  

 KjK. Havde bemærket at der var nogle felter der ikke gav videre tilgang til 

dokumenterne. HFJ tager kontakt til var IT administrator. 

 

3. Ikke afsluttede opgaver: 

 Stålrør ved slæbestedet spules længere ned, samt tiltrængte fortøjningspæle forventes 

udskiftet i uge 43. Ligeledes laves 4 pladser til 3 for at imødekomme de bredere både. 

Fra plads 114. og udefter.  

 Status på langskibsbroen: FH afsætter 20.000kr. til projektbeskrivelse for at få gang i 

det. Udvalget arbejder videre med projektet. 

 

 4. Nye tiltag: 

 Der renoveres vedr. fliser på i vores bruserum. 

  

5. Status på gæstesejlere og fastliggere, dags dato: 

 Gæstesejlere: 3223, en stigning på 11% i forhold til sidste år. 

 Fastliggere: 94. Det samme antal som sidste år. 

 

6. Status på økonomi:  

 KK gennemgik regnskabet som ser fornuftig ud, på trods af at vi har investeret mere 

end der var budgetteret.  

 

7. Forsikring – vragfjernelse m/m.: 

 KK laver aftale ang. Forsikring så vi kan få fjernet vrag uden udgift for HF. Forventet 

udgift til en sådan forsikring er små 5000kr. årligt. 

 FH har et mellemværende med en tidligere fastlægger. Beløbet forsøges indfriet. 

 

 

8. Rengøring fra 1/10-18 til 1/3-19:  

 Der er lavet aftale vedr. rengøring i dette tidsrum.  

 

9. Dato for afrigning af havnen:  

 Fastsat til den 3/11. kl. 9.00 

 JS sørger for morgenkaffe og rundstykker. 

 HFJ står for traktementet til middag.  

 



 

 

 

10. Fælles optagning af både: 

 Fastsat til fredag den 26/10. kl. 08.00  

 Der er tilmeldt 11 både hvoraf 2 skal have masterne afmonteret som de første for at undgå 

unødige omskift af kranudstyr. 

 JS sørger for kaffe og rundstykker.  

 

11. Udlejning af faste pladser: 

 

 Forespørgsel ang. større tidligere fiskekutter, om der kunne findes plads i havnen. Det er 

bestyrelsens beslutning at tidligere fiskekuttere får anvist plads ved molerkajen.  

 

12. Nabokaffe: 

 

 Fastsat til 17/11 kl. 10.00 

 KK sørger for indbydelse. 

 JS sørger for kaffe og rundstykker. 

 

 

13. Næste møde: 

 

 14/1- 2019 kl. 19.00 i sejlerstuen 

 

 

14 . Evt.  

 

 JS. Tyndere liner på stander til gæsteflag.  

 

M.v.h.  

 

Henning Funder Jeppesen. Tlf. 41107791 

 

 


