
Fur Havneforening 

Bestyrelsesmøde 
27. juni, 2016 

Møde nr. 21 
Sted: Sejlerstuen, Fur havn. 

  
Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Niels Ekstrand NE, Niels Harborg NH, 

Jørgen Sørensen JS, og Henning Funder Jeppesen HFJ.  

Fraværende: Anders Pedersen AP, Ivar Poulsen IP, Johannes Christensen JC,  

 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

2. Evaluering af Havneindvielsen. 

3. Status på økonomi mm.  

4. Eventuelt.  

5. Næste møde. 

  

Ad. pkt. 1 

 

JS. Havnens affaldscontainere bliver fyldt op af andre end Sejlere og Havnens brugere og ofte fyldes 

der store kasser og flamingo plader m/m. i. 

JS kontakter Nomi 4S. og undersøger om vi kan få Containere med mindre indgangshul. 

Event opslag med, at det kun er for Havnens brugere.  

 

NH. Forslag om en betonplads når der tages både op og i. Asfalten tager skade af støttefødderne på 

kranen. Vi ser på det på et senere tidspunkt.  

 

HJ. Søm hovederne stikker op over plankerne på molerne.  

 

HFJ. Fint der er kommet bænke på syd molen og vi har fået indkøbt transportvogne.   

 

KK. Informerede om at der havde været 1 års gennemgang med Cowi, Skive kommune og 

Havneforeningen. Her blev aftalt at søm på broerne bankes længere ned. Det samme gælder også ved 

planker og diverse bjælker i området. C.G. Jensen laver forsøg på en af broerne hvorefter vi vurderet 

dette.  

Diverse beton klodser i havneområdet ses efter. De må ikke stikke op over sandet på havbunden. 

Enkelte sejlere har påpeget at der er et problem ved indsejlingen hvor de havde ”ramt” noget på 

bunden. Det kunne måske være kæderne til flydebroen lige inden indsejlingen. Det undersøges og 

udbedres inden de store træskibe anløber havnen, dog senest den 15. august. 

 

Andre problemer der måtte være i forbindelse med de faste broer mm. rettes af havneforeningen og 

afregnes med Skive kommune.  

 

Generelt. Vi skal have hævet stranden og lavet en form for kystsikring ved legepladserne. Når der er 

kraftig blæst og højvande skylles sandet ud i havnen.  

 

Ordensreglementet er godkendt af alle involverede parter.  

 

 



 

 

Ad. pkt. 2 

 

Havneindvielsen forløb særdeles tilfredsstillende. Vi har fået mange fine og positive tilbagemeldinger.  

Stor tak til alle der var involveret og tak for det gode samarbejde. SUPER.  

 

 

Ad. pkt. 3 

 

KK informerede om vores økonomi. Det ser fin ud og der er ingen grund til bekymring. Ser ud som vi 

har fået lavet et fint og holdbart budget.  

 

Vi har dags dato 92 fastliggere.  

 

 

Ad. pkt. 4 

 

JS informerede ang. Fur rundt. JS er tovholder for Havneforeningens og kordinerer med FFF.  

Havneforeningens bestyrelse mødes på Havnen fredag den 8. juli kl. 14.00 og får opgaverne planlagt. 

Oprydning søndag den 10 juli kl. 08.00.  

 

Havde en drøftelse ang. Autocampere. Vi tager det op til efteråret.  

 

NN spurgte om der var en politik når havnens brugere gerne ville benytte Fur Bådelaugs 

bygninger/områder eller omvendt. Det er i tilfælde hvor der er større grupper der kommer samlet og 

gerne vil huses sammen.   

NN undersøger holdningen fra Bådelaugets side. Vi tager det op på næste møde hvor KK og NN 

kommer med et oplæg til fælles bedste for Brugerne, Havnen og Bådenlauget.  

 

HFJ informerede om nyligt afholdt møde med John Berthelsen, Fursundturistforening og 

Havneforeningen. Her var emnet, om vi skulle starte et projekt op ang. EL biler på lejebasis.  

Det ville være god service om Sejlere, Turister, både gående og andre, samt fastboende havde 

mulighed for at leje en El bil på Fur. Tanken var at det skulle være bilmodeller som de små øko biler 

der kører rigtig mange af f.eks.  Citroen C1, Der skulle være plads til 4 personer og bilerne skulle 

kunne nå de større byer i området. 

Der var positiv stemning, vi samler information og John indkalder til møde sidst i august 2016.  

 

 

Ad. pkt. 5 

 

 

Næste møde tirsdag den 20. september, kl. 19.00 i sejler stuen,  

 

 

 

 

Mvh.   Henning Funder Jeppesen Telf. 41107791 

 

 


