
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, den 29/10 2019 

 
 
Tidspunkt:  kl. 16.30 
 
Deltagere:  Formand    Jan Ipsen  snv 
  Næstformand   Jørgen Nielsen vmk  
                                Bestyrelsesmedlem   Erik Hvidtfeldt vmk 
  -”-                             Bøje Sørensen vmk 
                  -”-                             Anders Nielsen  snv 
  -”-                             Ole Krebs  snv  
  Havnefoged Jimmy Frisk vl 
 

Dagsorden  

 
1. Bemærkninger til dagsordnen. 
2. Økonomi opfølgning , herunder balancen ¾ år  2019 , og adgang til 

Middelfart sparekasse ( Jimmy) 

• 3 kvartaler gennemgået. Ser meget fornuftigt ud, resultat for de 3 
første kvartaler udgør tkr. 1.670. 

• Autocamper er en stor post af gæsteafgiften, en post der fortsat 
vækster og bør prioriteres.  

• Havnekoncerter tilskud fra kommunen modtaget, bogført i 4. kvartal. 
 

3. Kort orientering fra havnefogeden, herunder Havnebetalingssystem (Harba 
/ compumarina).  

• 80 % af Harba systemet kører.  

• Kiosk og baderum kommer op i December 2019. 

• BEAS Payloader (til påfyld af strømkort via App), er kommet, den sættes 
op i Sejlerstuen i uge 46.2019 



 
4. Orientering fra FU. Herunder opfølgning af forslag fra sidste bådejermøde. 

Nye møbler til sejlerstuen, belysning og flytning af projektor.  

• 21.10.19 Tømmes Sejlerstuen for de gamle møbler, de kommer 
ud i Spinderihallerne, til seniorklubben.  

• Gulvet rengøres grundigt inden nye møbler.  

• 22.10.19 Kommer de nye møbler.  

• Lysskinner i loftet, evt. sponsoreret.  

• Der kommer Sejl i loftet, for at skabe hygge, de bliver 
flammebehandlet inden opsætning.  

• Der kommer sofagruppe og små sofaborde i indhakket.  
 

5. Ny bådvogn og et antal 20-30 tons stativer. 

• Sikkerhedsmæssigt er det ikke forsvarligt, at flytte både på slidt 
12 Tons vogn. Sikkerheden vægtes højt.  

• For at imødekomme de større både, øge konkurrence evnen, 
mm., bevilliges indkøb af ny bådvogn 30 Tons, samt et antal 
stativer. Bådvogn matcher derefter kranens 30 tons.  

• Der vil blive en differenceret pris på kranløft for de store både.  
 

6. Parkering af trailere på vinterpladsen i sommerhalvåret. (sejlsportsbåd 
trailere) 

• Trailerpladserne bliver fra 2020 styret i Harba, på samme måde 
som en bådplads, der udleveres nr. som traileren skal have på.  

• Trailerplads 2020 Kr. 2000,- Centerløft 2020 Kr. 1100,- som 
tidligere prissat. 
 

7. Eventuelt. 

• Der kommer Zink på pælene ved flydebroerne, denne vinter iflg. 
Henrik Iversen. 

• ICharge/Golfvogn aftale drøftet.  

• Bro 2, bygges om på Vest siden til bredere pladser.  

• SNV Generalforsamling 05.03.2020 

• VMK Generalforsamling 15.04.2020 
 

8. Dato for næste møde.  

• 04.02.2020  

 


