
 

 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Nr. 58 Havnebestyrelsesmøde  Torsdag d. 23/3 2017 

 
Tidspunkt:  kl. 19.00 
Deltagere:  Jan, Finn Villadsen, Erik , Benny, Niels , Johnny og Steen  
  (Steen fraværende på grund af sygdom ) 

                     
l.  Økonomi  /  regnskab. 
Der er solgt flere pladser som bugtet og budget ligger pt. på + 200.000 
 
Kaffemaskine bør reklameres noget mere, da den ikke sælger nok og ved mere 
synlighed kan sælge mere og så bør indtægterne registreres noget mere synligt. 
 
Der bestilles en lynkobling til gummigeden for at lette arbejdsgangen, da det er et 
meget besværligt flere gange om dagen at tykke disse på hver sin side af 
”gummigeden” og hårdt for både O-ringene / oliespil samt medarbejdernes ryk 
(arbejdsmiljø) 
 
Regnskabet gennemgået og godkendt. 
 
2.                  Opfølgning fra tidligere møder: 

Ingen tilføjelser. 
 
3.                  Orientering fra FU. Steen sygdom . indbrud på kontorSteen 

(Havnemester ) er stadigvæk sygemeldt og Helle er pt. Ansat nogle timer til at 

bogføre regnskabet og så tages der stilling til det videre forløb når vi får en status fra 

Steen.   

GS låse services har gennemgår vores låse system og forsikringen er i forbindelse 

med nyligt indbrud informeret om, at de går in og dække omkostningerne. 

  



4                   Husbåd ansøgning / prøvehus 
Der er blevet tilbudt at vi i sommer kan få en prøvemodel liggende i havnen, så folk / 

beboer omkring kan besigtige hvordan det vil tage sig ud. 

Huset er 109 kvadrat meter 8 x 15 meter og vil ikke blive højere som en parkeret bil 

på hovedbroen. Der fremlægges en prof. Skitse til kommunen, som så kan se 

hvordan de visuelt vil tage sig ud i havnemiljøet. 

5.                   Strøm undersøgelse / forbrug           
Der er lavet aftale med gul strøm hvor vi får en speciel dagspris, da det er en lavere 
pris som vi betaler d.d. 
Elforbruget er stadigvæk alt for højt og der er iværksat mere sporbarhed på hvor 
forbruget for at se hvor forbruget er urealistisk højt. 
 
6.                 Ankærvig bro/stor jolleplatform 
Der er købt 5 platforme på erhvervshavnen til en meget fordelagtig pris, som vi selv 
skal afhenter, til vores storjolle platform . 
Ankærvig broen kommer ud i år igen og så lægges der midler til side igen i år, så vi 
hen af vejen for at spare op til en ny bro. Der er søges stadigvæk om div. Fonde om 
et tilskud til dette. ( Erik har overtaget dette projekt ) 
 
7. Ejerforening opfølgning   
Kommunen har nu tegnet en speciel forsikring på vores område/lejemål,  indtil vi har 
fået overdraget huset, da det ikke er muligt for VLH at tegne forsikringer på området 
før det er en færdigmelding. Når det er en færdigmelding har VLH først mulighed for 
at oprette en ejerforening og mulighed for at forsikre det aftalte lejemålet. 
 
8. rep af ir ramme  på skærm i port , herunder politik 
Der købes en ny ir ramme til infoskærm, som så flyttes ind midt i køregangen, hvor 
den er mere sikret for vind og vejr.              
 
 9.                Evt. 
Fælles fælleds standerhejsning d.29.4.2017. 
 
 10.                Dato for næste havnebestyrelsesmøde.   
D. 24 April Kl. 19.00 


