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1. Økonomi / regnskab. 
Der blev ikke forelagt nogen månedsrapport, herunder status for 
gennemgang af VLH’s debitorer.  

 
VLH’s revisor anmodes om, at der snarest muligt udarbejdes en 
handlingsplan for gennemgang af det eksisterende regnskab m.h.p. at der 
frembringes en troværdig regnskabsrapport, der gør bestyrelsen i stand til at 
træffe de nødvendige styringsmæssige beslutninger. Handlingsplanen skal 
bl.a. omfatte et tæt samarbejde mellem VLH’s revisor og en kyndig 
repræsentant fra leverandøren af det regnskabsprogram, der anvendes af 
VLH. 

 
Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde så snart forslag til 
ovennævnte handlingsplan er udarbejdet. 

 
2. Opfølgning fra tidligere møder. 

Husbåde. Projektet er udsat indtil videre, hvilket skyldes 
uoverensstemmelse mellem de parter, der har indgået i etableringen. 
Bestyrelsen afventer et fornyet udspil. 



Voksenjoller, herunder etablering af ny platform. Betalingsforpligtelsen 
fastholdes. Platformen forventes etableret i SNV-regi indenfor de 
kommende måneder. 
Parkering på hovedbroen. Det indskærpes, at der kun må parkeres max 45 
min. Der arbejdes fortsat videre m.h.p. en løsning, herunder evt. indførelse 
af en egentlig p-vagtsordning, idet den fastsatte tidsramme IKKE overholdes.  

 
3. Orientering fra FU. 

Det indskærpes, at vask af skrogbund SKAL ske på den etablerede 
vaskeplads uanset hvilken maling, der er påført. Dette sker under 
henvisning til miljøkrav fra myndighederne. 
 

4. Bådejermødet. 
Afholdes den 26. oktober 2017 kl. 19.00 i Sejlerstuen. Sted og dato 
kommunikeres til de to klubber og der opsættes opslag de relevante steder. 
Emner for bestyrelsen/formanden’s beretning blev drøftet. Det tidligere 
annoncerede tidspunkt for bådejermødet annulleres således. 
Tilbud fra Østjyllands Politi om orientering på mødet om skærpet 
grænsekontrol i lystbådehavne blev drøftet.  
 

5. Vinterplads. 
Der er plads til de bådejere, der ønsker en vinterplads. Planlægning af 
bådoptag er i fuld gang og følger samme skabelon som tidligere år, hvilket 
bl.a. betyder at der ved optag skal tilkendegives ønske om tidspunkt for 
isætning i foråret 2018 for at minimere flytninger at både. 

       
6. ”Floating art” (flydende kunst) – Evaluering. 

Det har været et spændende projekt, men VLH’s arbejdsbelastning i 
forbindelse med projektet har ikke helt stået mål med den afregning, der 
har været ydet. 

 
7. ”Vild med vand” – evaluering. 

VLH er meget positiv overfor arrangementet. Der har været stor 
”reklamemæssig” omtale af Lystbådehavnen, hvilket har stor værdi i 
forbindelse med mulige ønsker om bådpladser. 
Der er fra Vejle Kommunes side inviteret til et evalueringsmøde. Mulige nye 
initiativer blev drøftet (demo af modelskibe, ”byg dit eget fartøj”, m.v.), 
herunder udnyttelse af kanal-området, medtages til mødet. 

 
8. Ansættelse af ny Havneassistenter – Status. 



Der udarbejdes et udkast til kontrakt på fastansættelse. Inden drøftelse i 
bestyrelsen foreligges udkastet for VLH’ juridiske rådgiver.   

 
9. Næste møde.  

Næste møde blev fastlagt til onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.00. 


