
  Fur Havneforening 

Bestyrelsesmøde 
24. februar, 2020. Møde nr. 44 

Sted: Sejlerstuen, Fur havn. 
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Forkortelser. FH/Fur Havneforening. SK/Skive kommune. 

 

 

1. Siden sidst.  

 KK. Skilt på mastekran monteres. 

 JS. De løse trapper er lavet klar til sæsonen. Trapperne der skal monteres ved syd 

molen er ligeledes lavet og bliver monteret inden sæsonstart.   

 KK. Indtil nu har træskibene under TS lagt gratis i havnen. Det skal de fortsat, men 

der betales 50 kr. i miljøafgift pr. døgn , da de bruger havnens service faciliteter, 

affaldsordning m/m. KK sørger for information på alle relevante steder, såsom 

hjemmeside, ved betalingsautomaten, TS, osv. 

 

2. Status løbende projekter. 

 KK. Vedr. fælles søsætning og optagning. FH skal sikre sig at firmaet vi hyrer har 

forsikring og at udstyret er godkendt til formålet. KK kontakter kranfirmaet.  

 JS/KK. Vi har fået opgørelse for 2019 og aconto for 2020 fra Nomi.  JS. Indhenter 

tilbud fra andre udbydere.  

 JS. Indhenter tilbud på service af mastekran. 

 KK/HJ. Grundet betragtelig omkostning for Fur brugs, ved brug af OK kort til 

tankanlægget på havnen vurderes alternative muligheder for betaling. HJ arbejder 

videre med dette.  

 

3. Status på langskibskaj. 

 KK. Orienterede om status på projektet. Vi er tæt på målet vedr. tilskud på 

finansieringen, ud fra budgettet. FH forventer at vi når i mål med det i 2020.  

SK har stillet forslag om broen skulle være i beton frem for træ. Dette pga. sikkerhed 

på gangarealet ud fra at beton kunne være mere skridsikker end en træmole. Vi lader 

SK arbejde videre med dette. 

  

4. Status økonomi. 

 KK fremlagde regnskabet for 2019 som ser fint ud. Vi runder stort set samme resultat 

som for 2018. Det er positivt når vi ser tilbage på vejret i 2019. 

  

5. Budget 2020.  

 KK fremlagde et forsigtigt budget for 2020 som blev godkendt af bestyrelsen. 

 

6. Generalforsamling 2020 

 Afholdes den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Klubhuset, Fur Bådelaug, Stenøre 18B, Fur.  

 Dagsorden ifølge vedtægterne.  

 Konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.  

 KK udsender indkaldelse til medlemmerne. 

  



 

 

 

 

 

7. Næste møde.  

 Aftales senere.  

 

8. Evt. 

 Forslag om at reklamere for Fur Havn i omkringliggende lande. Vi ser på muligheden 

via vores medlemskab af Flid.  

 Der er fælles søsætning fredag den 17/4. 2020. 

 JS. Kom ind på problematikken ang. pæleorme. FH er blevet kontakter af et firma der 

udfører undersøgelser og analyser af dette. Vi undersøger flere muligheder.  

 JS påpegede at de kontraventiler som skulle forhindre tilbageløb af vand i kloarkerne 

på havnekajen og bag servicebygningerne, ikke virker. Ved højvande bliver lavere 

liggende områder oversvømmet, også selv om vandet i havnen er under molen. JS/KK 

kontakter kommunen.  

 HFJ. Havde en snak om Ferie for alle. Vi kunne umiddelbart ikke se at FH kunne 

bidrage eller få noget ud af at være med på messen, da det mest drejer sig om ferie til 

lands og camping ferie. Vi mener vi gør en indsats lokalt og bidrager med at havnen 

ikke kun bruges af sejlere, men også af alle andre. Dette være legepladsen, grønne 

områder, service bygningerne. m/m.  

 

 

 

MVH. 

 

Henning Funder Jeppesen. Tlf. 41107791 

 


