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Havnebestyrelsesmøde onsdag, den 14/8 2017 

 

Referat nr. 62 
 

 
Tidspunkt:  kl. 19.00 
Deltagere:  Jan, Finn, Erik , Benny, Niels, Johnny 
                                          
 
 

• Økonomi / regnskab. 
Der udsendes et halvårsregnskab 2017 så snart lystbådehavnens revisor har 
udarbejdet det. Det forventes, at det udsendes i uge 34. 

 
• Orientering fra FU. 

• Drøftelse af en personsag. 

• Til brug for de løbende transportopgaver (affaldshåndtering m.v.) blev 
besluttet at anskaffe en mindre renoveret el-bil til en samlet pris på 
ca. 35.000 kr. Endvidere anskaffes en trailer til 4.500 kr. 

•  
• Info skærm 

Skærmen fungerer nu fuldt ud. Der afholdes et instruktionsmøde med de to 
klubbers repræsentanter (Webmasters o.a.) m.h.p. at løbende kunne 
udskifte de tildelte foreningsslides. 

       
• Husbåde - Status. 

Den 28. august 2017 igangsættes bygningen af demo-husbåden ved 
mastekranen. Efter forventet færdiggørelse ca. 1. september 2017 bugseres 
husbåden på plads i Lystbådehavnen.  



 

• Voksen jolle plads – Status. 
Arbejdet med at få etableret platformen til voksenjollerne fortsætter i SNV-
regi. 

 
• Vinterplads 

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at der er plads til alle både, der ønsker 
en vinterplads på land. Der skal dog fortsat holdes øje med eventuelle 
indskrænkninger af arealerne. 

 
• Parkering på hovedbroen – status. 

Det blev besluttet, at FU kontakter en konsulent m.h.p. at fremkomme med 
løsningsmuligheder, så parkeringsproblemerne kan blive løst hurtigst 
muligt. Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at en ekstern P-vagtsordning 
med afgiftsmulighed, skal indgå i overvejelserne. 

                       
• Afholdelse af DM for Albin Express-både og L 23-både den 18.-19. august 

2017. 
Der er lavet aftale med bådejere på BRO 1 om flytning i anledning af 
arrangementet, så de deltagende både kan ligge samlet. Det blev drøftet 
hvorvidt der ved fremtidige tildelinger af disse bådpladser indskrives i 
aftalen, at der kan ske forflytninger i forbindelse med lignende 
arrangementer. 

 
• ”Vild med vand” - status. 

Der etableres en info-stand, hvor bestyrelsesmedlemmerne i perioden kl. 10 
- ca. kl. 16 bemander standen m.h.p. at kunne ”reklamere” for bl.a. 
bådplads i VLH m.v.  
 

•  Ansættelse af ny havneassistent. 
FU udarbejder et udkast til ansættelseskontrakt, som behandles på næste 
møde i bestyrelsen. Udkastet udsendes forud for mødet.  
Per  er midlertidig ansat på deltid indtil videre til varetagelse af 
havneassistentens jobfunktioner. Endvidere er engageret - på timebasis - et 
muligt emne til jobbet som havneassistent. 

 
•  Dato for næste bestyrelsesmøde 

Næste møde finder sted torsdag den 14. september 2017 kl. 19.00 
 



•  Eventuelt 
Referat nr. 58 sendes til Johnny m.h.p. at få sat det på VLH’s hjemmeside. 
FU laver snarest en ny aftale med Hedensted Kommune m.h.p. opfølgning 
på havnechefens sygdomsforløb. 


