
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, den 4/2 2020 

 
 
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 
  Bogholder  Jette Hansen vl 
    
 
 

Dagsorden  

 
 

1. Bemærkninger til dagsordnen. 

• Ingen bemærkninger 
2. Økonomi opfølgning, herunder regnskab og budget . 

• Årsresultat 2019 gennemgået og godkendt. 

• Budget 2020: gennemgået og godkendt med en enkelt rettelse. 
  

2.1 Klubbernes betaling af tilskud til drift af havnen, (også kaldet husleje). 

• Stoppes fra og med 2020 grundet den gode udvikling i havnens 
økonomi 

 
3. Kort orientering fra havnefogeden. Herunder status Harba. 



• Harba fungerer nu rigtigt fint. Sensorer kommer inden gæstesæsonen 

• Fastliggere får en kode til bad-vask-tør, hvor Harba sender regning 1 
gang hver mdr. Betaler man ikke lukkes ens kode.  

• Bro 2 ombygning er nu i fuld gang. Der etableres nogle 
langskibspladser og nogle af de eksisterende pladser øges i bredden. 
Bommene flyttes over til kanal-øen. 

• Johnny Schow har fået krancertifikat, og er supermotiveret. 

• Ny højtryksrenser har fjernet flaskehalsen ved vaskepladsen. 
 

4. Fremtidig prisstruktur for kranarbejde og gæstepladsleje. 

• Gæstepladser: ny takst ml. 10m og 15m introduceres: 225,-kr/døgn 

• Kran: Vægt monteres på kran. 

• Ændres til vægtbaseret, fortsat forskel medlem/ikke medlem. 

• Priser for kranløft ændres pr. 1/7-2020 

• Priser for stativlejen ændres pr. 1/7-2020, dog uændret nuværende 
stativer. 
 

5. Orientering fra FU. Herunder Nye møbler til sejlerstuen, Belysning og 
opsætning af sejl.  

• Ny sofa kommer hurtigst muligt.  

• Der skal sættes sejl op i loftet, for at skabe sejler stemning.  

• Det er enstemmigt besluttet på HB møde, at der købes lysskinner og 
spot, til at sætte op under sejlene.  
 

6. Ny bådvogn og et antal 20/ 30 tons stativer.  

• Tilbud holder bevillingen tidligere godkendt, enstemmigt godkendt, 
ordren er lagt.  

• Gammel bådvogn er ombyttet med 5 nye store stativer.  

• Nyt P-hus bygges helt ud til forkant af de gamle autocamper pladser, 
så der bliver mindre plads at manøvre rundt på med bådene. Specielt 
til vaskepladsen, den nye bådvogn løser tilmed denne udfordring.  
 

7. Parkering på Carlsberg grunden i sommerhalvåret. Herunder autocampere 
og sejlerparkering.  

• Parkering bliver på nordsiden af Carlsberg og kun forbeholdt sejlere, 
der udstedes parkeringskort ved Havnekontoret, hvis kommunen 
godkender dette.  



• Autocamper pladser på østsiden, der etableres en hyggekrog med grill 
og bord-bænke sæt, området shines. 

• Sydsiden af Carlsberg, reserveres en del af pladsen til rep. af både om 
sommeren. Dette som en overgang, til vi får nyt areal i stedet for P-
hus grunden.  
 
 

8. Eventuelt. 

• Flid kursus d. 26/2-2019 for Havnebestyrelsesmedlemmer.  

• Jan SNV, Jørgen VMK, Anders SNV deltager. 

• Området foran sejlerstuen ændres, samt flydepontonerne foran 
klubøen. Større imødekommenhed for gæster og brugere.  
 

9. Dato for næste møde. 

• 4 maj 2020 kl. 16.00-17.30 
 
 
 
Referant: Jette Hansen.  


