
 

 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, den 31-1-2019. 

 
Referat nr. 77 

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

Dagsorden 

 
1. Bemærkninger til dagsorden. Der optages et nyt fast punkt på dagsorden: 

Orientering fra Havnefogeden. 
 
2. Økonomi opfølgning, herunder budget 2019. 

• JF vil – i samarbejde med FU – komme med forslag til bemærkninger 
til det endelige regnskab for 2018. Der var til mødet fremsendt 
saldobalance pr. 31.12.2018. 

• Budgetforslag for 2019 vil blive behandlet på næste møde. 
 
3. Opfølgning fra tidligere møder, herunder orientering fra Havnefogeden. 



• Der er god efterspørgsel på pladser i Lystbådehavnen. Samtidig 
dukker der dog også opsigelser op, der burde have været registreret 
for lang tid siden. 

• Vinterstrøm – der er generelt stor forståelse for, at der er lukket for 
strømmen. Dog har der været udøvet hærværk på én af 
strømstanderen for at få adgang til strøm. Bestyrelsen finder en sådan 
adfærd forkastelig. Regning for udgifter i den forbindelse sendes til 
vedkommende.  

• Et ”passivt medlemskab” blev drøftet (f.eks. i forbindelse med salg af 
båd, langturssejlads, o.lign.). Et konkret forslag til bestemmelser 
drøftes på næste møde. 

• Der etableres i 2019 4 havnekoncerter – følg med på havnens 
hjemmeside! 

•  Der planlægges nyt ”gæstekoncept” - i samarbejde med Restaurant 
Remouladen – overnatning i havnen og ”dinner for 2”. 

• Tilbud gennem FLID om sundhedsforsikring overvejes. 

• ”Floating Art” gentages i år. Havnens medvirken er som tidligere, 
d.v.s. efter regning. 

• De skal indføres en ny arbejdsgang vedr. pælemærker, da det kniber 
meget med at få disse monteret, hvilket bl.a. betyder vanskeligheder i 
at opkræve havnepenge af gæster. 

• Pæle er desværre monteret uden tæringsanoder, hvilket øger faren 
for galvanisk tæring. JF følger op overfor Vejle Kommune, at disse 
monteres i 2019. 
 

4. Opfølgning af udmeldte medlemmer til sletning af adgang. 

• JI igangsætter arbejdet bl.a. på baggrund af oplysninger fra VMK og 
SNV. 

 
5. Havnebetalingssystem (”Harba”/Compus-marina). 

• JF demonsterede et nyt havnebetalingssystem, hvor der er direkte 
sammenhæng med regnskabsdelen. Det blev besluttet, at JF arbejder 
videre med projektet. 

 
6. Orientering fra FU:  

• I-charge automaten. Der pågår bestræbelser på at få skabt balance i 
økonomien. Alternativt, at få nedlagt automaten uden tab for havnen. 



• Husbåden i havnen, herunder sag fra Vejle Kommune om varsel. Vejle 
Kommunes dispensation løber til ultimo marts, hvorefter det 
forventes at husbåden forlader havnen. 

  
7. Eventuelt.  

• Parkeringsproblemerne i og ved tunnelen drøftedes. JI kontakter 
Remouladen m.h.p. at finde en løsning. 

 
8. Dato for næste møde.  

• Næste møde er planlagt til den 18. februar 2019 kl. 19.00 

 


