
 

 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, den 11/10 2017 

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

Revisor Anders Mogensen er inviteret til at deltage under 
pkt. 1. 
Anders Nielsen, SNV samt en repræsentant fra et P-firma er 
inviteret til at deltage under pkt. 7. 
 

 
Referat nr. 64 

Referent: Finn 
 

1. Økonomi / regnskab v/Revisor Anders Mogensen 
Der var inden mødet udsendt 2 oversigter til brug for gennemgangen af 
økonomien. Revisor skønner, at regnskabet for 2017 vil udvise et vist 
underskud bl.a. på baggrund af afholdelse af ekstraordinære udgifter.  
 
Gennemgangen blev taget til efterretning, idet der fortsat er en del 
usikkerhed om rigtigheden af de bogførte indtægter. Steen undersøger 
nærmere. Disse undersøgelser skal være afsluttet inden næste møde, som 
vil omhandle udarbejdelse af budget for 2018. 

 
2. Orientering fra FU. 

Johnny orienterede om den aktuelle personalemæssige situation. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

3. Bådejermødet torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 i Sejlerstuen 
Programmet for aftenen blev gennemgået og drøftet. 



 

       
4. Husbåde – status. 

En proto-type forventes etableret i begyndelsen af 2018. Emnet vil blive 
medtaget på de 2 foreningers generalforsamlinger. 

 

5. Voksen jolle plads – Status. 
Steen tager kontakt til jolle-ejerne med henblik på at få fjernet jollerne i 
vinterhalvåret. Planlægning af arbejdet med etablering af platformen ved 
BRO 2 fortsætter. 

 
6. Vinterplads. 

Det forsøges at få ”pakket” bådene så tæt som muligt. Det vurderes, at alle 
der ønsker det, kan få en vinterplads. 

 
7. Parkeringsforholdene på hovedbroen – status. 

Anders Nielsen, SNV samt en repæsentant fra et P-firma deltog under dette 
punkt. Sagen blev indgående drøftet og flere modeller blev diskuteret under 
hensyn til de tiltagende trængselsproblemer på broen specielt i weekends i 
sommerhalvåret. Flere forhold undersøges inden bestyrelsen træffer den 
endelige beslutning om hvorledes P-forholdene kan løses. 

                       
8. Kranpriser for kapsejlere - vask af bund på bådene. 

Det blev besluttet, at undersøge mulighederne for at etablere en løsning, 
der tilgodeser de miljømæssige krav, så behovet kan imødekommes under 
de nødvendige økonomiske hensyn. 

                     
9. Ansættelse af ny Havneassistent - drøftelse af kontraktudkast. 

Et udkast til varig ansættelse udsendes inden næste ordinære møde. 
 

10.  Eventuelt samt dato for næste møde. 
Næste møde aftaltes afholdt onsdag den 1. november 2017 kl. 19, hvor 
emnet ”Udarbejdelse af budget for 2018” er eneste punkt. 


