
 

 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde onsdag, den 29/5 2017 

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

Referent: Finn 
                                           

Hjemmesiden referat 
 

1. Økonomi / regnskab. Offentliggørelse af regnskab 2016, herunder   

ledsagende bemærkninger. Økonomiopfølgning 2017.  

 Der udarbejdes ledsagende bemærkninger i forbindelse med 

offentliggørelse af regnskabet. Økonomiopfølgning 2017 

udsættes til næste møde. 

 
2. Status vedr. havnechefens tilbagevenden.  

 Der afholdes møde med Hedensted Kommune. 
 

3. Orientering fra FU. 

a. Info-skærm. Bliver flyttet i uge 22. 1 person fra hver klub inviteres til 

vejledning om anvendelsen af skærmen. 

       
b. Projekt ”Husbåde”. Der blev fra bestyrelsen tilkendegivet, at 

etableringen bør være vederlagsfrit for VLH. 
 

c. Etablering af Voksenjolle-plads. SNV etablerer pladsen, hvilket vil ske i 
tæt samarbejde med brugerne og klubbens Ungdomsafdeling. 

 



 
d. Manglende vinteropbevaring af både. FU kontakter Vejle Kommune. 

 

e. Tiltagende parkering på hovedbroen. FU undersøger muligheden for 
etablering af ekstern P-vagtordning med tilhørende P-bøde mulighed. 

 

4. Eventuel 

 Evaluering af Standerhejsning 2017 - hvad kan vi gøre bedre ?. 

Udarbejdelse af 1 (!) fælles sangblad. Brug af talerstol. Større PR for 

den fælles grill-arrangement om aftenen. 

 Status for VLH’s engagement i ”Vild med vand 2017”. Der etableres en 

bod, hvor der kan uddeles pjecer, svares på spørgsmål o.lign.  

 Info om Sct. Hans aften på VLH. Det blev besluttet, at i år ”bygger” SNV 

bålet. Øvrige initiativer varetages af Vejle Kunstmuseum (PR, båltaler, 

forfriskninger, m.v.) 

 Afholdelse af DM for Albin Express-både og L 23-både - problematikken 

vedr. frigørelse af bådpladser ved BRO 1, herunder afvikling af 

lignende arrangementer i fremtiden. Det overvejes om der skal 

indføjes en klausul ved fremtidig tildeling af pladser ved BRO 1 om 

emnet. 

 Planer for afvikling af opkrævning for gæster i VLH. Afventer 

situationen om Havnemesteren. 

 
5. Dato for næste havnebestyrelsesmøde.  Torsdag den 15. juni 2017 kl. 19.00 


