
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

Havnebestyrelsesmøde, den 22/8 2018  
Referat nr. 74 

 
 
Tidspunkt:  kl. 19.00 
 
Deltagere:  Formand    Jan Ipsen  snv 
  Næstformand   Johnny Jensen vmk  
                                Bestyrelsesmedlem   Erik Hvidtfeldt vmk 
  -”-                             Benny Sørensen vmk 
                  -”-                             Finn Villadsen snv 
  -”-                             Niels Hau  snv (afbud) 
  Havnefoged Jimmy Frisk vl 
 
 

Dagsorden  
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 28.6.2018. 

 Godkendt. 
  

2. Økonomi / regnskab.  
 Regnskabsrapporten blev udsendt den 22. august. Regnskabsrapporten 

udsendes fremover samtidig med dagsorden. Rapporten blev 
gennemgået af JF og taget til efterretning. Debitoroversigt gennemgås på 
næste møde. 

 JI udarbejder en ny betalingsprocedure ved kranløft. Info-materiale 
udarbejdes. 

 
3. Opfølgning fra tidligere møder. 

 JI sætter regelsættet vedr. Persondata-forordningen på VL’s hjemmeside. 



 Personalesituationen i forbindelse med efterårets bådoptag drøftes på 
næste møde. 

 For at imødegå mulige rotte-problemer anskaffes yderligere et antal 
rottesikrede affaldsstativer. JI foranstalter. 

 
4. Parkering på kørebroen. Herunder lys på broen. 

 Opstramning den tidsbegrænsede parkering på kørebroen i weekenden 
ser ud til at virke efter hensigten. Der er for nuværende ikke sket 
inddragelse af nøglebrikker. Bestyrelsen opfordrer til at parkering på 
kørebroen begrænses til de 45 minutter de øvrige ugedage. 

 Med henblik på at nedbringe vedligeholdelsesudgifterne af det 
nuværende lysarmatur på kørebroen er etableret en forsøgsopstilling af 
nyt armatur. Bestyrelsen godkender den nye belysning.  

 
5. Husbåde i havnen, herunder ansøgning til vejle kommune 

 JI, FV og JF udarbejder et udkast til ansøgning til Vejle Kommune om 
etablering af husbåde i Lystbådehavnen. Udkastet rundsendes til 
bestyrelsen m.h.p. eventuelle kommentarer inden ansøgningen sendes. 

 
6. Orientering fra FU. 

 Mastekranen forventes genetableret senest i uge 40. Renoveringen er 
mere omfattende end tidligere skønnet. 

 
7. Eventuelt. 

 JI, JJ og JF igangsætter en undersøgelse af andet administrationssystem, 
herunder økonomisystem end det nuværende. Sagen drøftes i 
forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. 

 Dato for det kommende bådejermøde blev drøftet. I år arrangeres mødet 
af SNV. 

 
8. Dato for næste møde.  

 Næste bestyrelsesmøde blev besluttet til at finde sted torsdag den 20. 
september 2018 kl. 19.00. 

 
 


