
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, den 4/5 2020 

 
 
Tidspunkt:  kl. 16.00 
 
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 regnskab og budget . 

• År til dato regnskab gennemgået. Ser fornuftigt ud. Forpagtningen 
fortsætter upåvirket.  

•  
3. orientering fra havnefogeden .  

• Toiletter til gæstesejlere er åbne med forøget rengøring 

• Bådisætning afviklet planmæssigt. 

• P på den hvide plads bliver etableret med 3 timers parkering eller 
tilladelse. Der udstedes tilladelser til sejlerne (ubegrænset P). 
Mulighed for at sejlere kan invitere gæster (engangstilladelse). 



• Åbningstider på havnekontoret: Fortsættes som nuværende. Der kan 
altid laves individuelle aftaler. 

• Autocamper pladsen bliver lavet klar umiddelbart efter sidste båd er 
væk – om ca. 2 uger. 

• Parkering på broen: Der er pladsproblemer!  
i. Medlemmer uden båd skal ikke holde på broen. Briksystem 

laves om. 
ii. Parkering om natten skal undgås. Forbudsmuligheder 

undersøges. 

• Vægt på kranen: Budget kan ikke holdes. Beløbsramme udvides og 
projektet sættes i gang.  

4. Ny bådvogn og et antal 20/ 30 tons stativer . status 

• Stativer er på og klar til levering 

• Vogn: Bliver forsinket med ca. 14 dage grundet Corona krise. Ny 
leveringsdato blive da primo juni. 

5. parkering på Carlsberg grunden i sommerhalvåret  

• Se pkt. 3. 
6. nyt om vinterpladser dyrskuevej. 

• De gule bygninger og muligvis autoværkstedet fjernes i løbet af 
sommeren. Pladsen inddrages til vinterpladser. 

7. Eventuelt. 

• Nyindkøbt højtryksrenser er et hit og er blevet meget vel modtaget. 

• Gulv i toilet yderst på hovedbro er i stykker; Jimmy kontakter 
håndværker. 

• Automatiske rød/grøn pladsskilte til bro 1, gæstepladser, bliver 
monteret i maj måned. 

• Skt. Hans aften: afhængig af udmeldinger fra regeringen. 
8. Dato for næste møde. 

• Næste møde fastsat til: 17/8-2020 kl. 16-17.30 


