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1. Siden sidst.  

• AP. Havnen har været plaget af måger i sommer. Vi vil forsøge at få tilladelse til 

regulering af mågerne i 2021. Forsøger at undgå at de ruger på servicebygningerne 

ved at opsætte tråd. 

• JS. Isoleringen af rør til solvarmeanlæg er mangelfuld.  

 

2. Status langskibskaj. 

• KK. Orienterede om status på projektet. KK holder møde med Morten Prisholm for at 

drøfte kriterier for udbetaling af de lovede tilskud. 

• Projektet er sendt i udbud til 3 firmaer. Orbicon kom med det bedste tilbud og vandt 

runden. SK, har lavet kontrakt med Orbicon. De indhenter tilbud fra 4 entreprenører. 

•  

3. Økonomi. 

• KK. Gennemgik regnskabet som ser lovende ud. Vi har dags dato haft 3517 

gæstesejlere mod 2792 samme dato sidste år.  

•  

4. Projekter 2020. 

• IP. De 2 små terrasser mangler rækværk. Træværket på Havnen forsøges smurt med 

beskyttelse så det ikke bliver kedelig grå, som trykimprægneret træ til tider gør.  

Y bomme skal ses efter. De er løse ved befæstningerne. JS, spænder dem efter og 

efterfølgende skal vi have funden en mere holdbar befæstelse. 

HFJ. Det kunne være ønskeligt med en mere indbydende badestrand ved 

krabbebroen. Der er mange skaller og sten. IP og AP snakker sammen om en mulig 

løsning.  

JS. Vil gerne have fliser i stedet for sand på stien ved ny havneområde. JS indhenter 

tilbud, både på alm. kørefliser og fliser hvor der gror græs op i. Sættes i gang i 2020.  

KK. Nuværende krabbebro forlænges.  

Ønskeligt med ny krabbebro fra beton trappe og mod stensætningen.  

KjK. Opbevaring af bådene når de kommer af vandet. Muligheder drøftedes. 

Kommunens plads ved varmeværket var måske en mulighed. Der er også en hal ved 

gården efter Skamol på branden. HJ og KjK undersøger sagen. 

FJ. og JS Monterer henholdsvis grønne og røde reflekser på de 2 pæle ved 

indsejlingen og sætter tov i de 2 koste ved indsejlingen. Dette for at rengøringen af 

kostene gøres nemmere.  

AP.  Ønskeligt med flere Y bomme. 

 

 

 



5. Generalforsamling 2020.  

• KK Afholdes den 16. september, 2020 kl. 19.00 på Færgekroen.  

• Dagsorden ifølge vedtægterne.  

• Konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.  

• KK udsender indkaldelse til medlemmerne.  

• Tilmelding pga. traktementet. 

 

6. Hjemmesiden. 

• Børge overtagen opdateringen af hjemmesiden.  

•  

7. Fælles optagning af både 

• Fastsat til den 30. oktober. KK orienterer medlemmerne. 

 

8. Aftale med TS. 

• Alle både der sejler ind i havnen betaler havnepenge.  

• TS-aftalen gælder både der ligger ved molerkajen og den nye langskibsbro.  

 

9. Næste møde.  

• Efter generalforsamlingen.  

 

8. Evt. 

• KK. C.G.Jensen udbedrer rustangreb i armeringen ved beton trapperne. 
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