
     Fur Havneforening 

 

Bestyrelsens beretning for 2018. 

 

• 2018 startede med Generalforsamling på Fur Færgekro den 26. marts, hvor de forelagte 

dokumenter blev godkendt. 

 

• Også i 2018 havde vi medvind med en fremgang på gæstesejlere fra 2991 til 3226, en flot 

fremgang på 235 flere betalende gæster. Fastliggere en mindre tilbagegang på 2 fra 94 til 

92. 

 

• 2018 bød på de 3 store faste arrangementer på Fur.  Muslingedsag, Fur Rundt samt 

Limfjorden Rundt. Det var igen en fornøjelse at se Fur Havn blev besøgt af mange, såvel 

sejlere som øvrige gæster.   

 

• Vore gæster oplevede også en stor glæde ved at vi havde fået monteret glas læskærm 

ved platformen i øst bassinet ved syd molen. Det har skabt meget læ ved bord/bænke på 

platformen. 

 

• Der er også etableret en Krabbeflåde vest for havnen, ved stranden til stor glæde for 

krabbefiskere såvel unge som gamle. 

 

• Ved trappen blev der monteret gelænder på begge sider for at forhindre at personer 

falder ned og kommer til skade. 

 

• Sikkerhed står højt på listen for Havneforeningen, og med støtte fra Sparekassefonden 

blev der monteret Hjertestarter ved automaten. Den kom i brug i 2018, men personens 

liv stod desvørre ikke til at redde, det er dog betryggende at den er på havnen. 

 

• Sikkerhed gælder bestemt også den yngre generation, derfor fik vi med donation fra Fur 

Brand etableret et skab med redningsveste til fri afbenyttelse for alle på havnen. 

Trygfonden donerede senere på året yderligere 30 veste til børn så vi har veste nok til at 

supplere med. I 2018 forsvandt der ikke en eneste vest, DEJLIGT.  

 

• WiFi på havnen blev forbedret med en ekstra antenne. 

 

• Der blev monteret tagpap på østmolen samt monteret måge sikring med Wirer, som ser 

ud til at virke efterhensigten. 

 



• Skive Søsporthavn forærede os en flydebro som blev lagt ud langs slæbestedet ude ved 

”østkysten”, til stor glæde for dem som benytter slæbestedet. 

 

• Skive Kommune fik også lagt slidlag på vejen ved øst bassinet, dejligt. 

 

• Med stor succes var vi fælles om at leje en kran for at tage både op den 26.10. en dejlig 

dag hvor alle hjalp til. 11 både kom op den dag. Andre kom op på Branden. 

o Søsætning den 5. april i 2019. 

 

• Det viste sig sidst på året at regnskabet viste et større overskud en budgetteret, så vi fik 

startet op med at få lagt nye planker på østmolen. Planker til hele øst molen ligger på 

lager så hvis der bliver plads i budgettet for 2019 vil vi tage en bid mere. 

 

• Der blev også inviteret på Nabokaffe for at orientere naboer til havnen om hvad der sker 

og vil ske havnen. De havde kun rosende ord til os, roste den rene havn. Tak til Jørgen , 

Benedikte og Baiba. Også en stor tak til alle de frivillige som giver en hjælpende hånd. 

 

• I årets løb blev der også 2 færre af de dårlig vedligeholdte både i Fur Havn. 

Havneforenings holdning er også i fremtiden at sikre en opdeling i havnen af både og at 

fastliggere lever op til vores vedtægter samt den lejeaftale der er indgået. 

 

• Skive Kommune blev aldrig helt færdig i 2015 med stenkastningen ude ved sydmolen og 

vi har presset dem lidt siden for at få en pæn og præsentabel afslutning på den fine 

udvidelse som blev færdig i 2015. Bestyrelsen har foreslået at få lavet en Langskibsbro 

samtidig med at den manglende beskyttelse (stenkastning) af havnen. Der blev nedsat et 

udvalg til at arbejde videre med projektet.  

 

• En fælles sejlads sammen med Fur Bådelaug. Turen i 2018 gik til Amtoft den 25-26. 

August. Med deltagelse af 5 både. Foreslår 2 ture en forår og en efterår fremover. 


