
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, den 17/8 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 dagsordenen. 

• Ingen 
2. Økonomi opfølgning , halvårsregnskab udsendt – evt. spørgsmål. 

• Ser efter 6 måneder meget positivt ud 

• Mange aflysninger i Panorama salen, men det meste forventes 
indhentes i efteråret. 

•  
3. Skattekontoen – muligt at indsætte penge her uden negativ rente. SKAT må 

vel regnes som et kreditværdigt sted at placere overskudskapital. (ingen 

risiko) 

• Overskudkapital på bankkonti overføres skattekonto, således 

bankkonti kommer under indskudsgaranti niveau 

4. orientering fra havnefogeden 
Ny bådvogn – det er noget der virker – en del store både allerede været på land både egne og 

udefra. 

• Kører absolut fejlfrit og effektivt. 

• De nye stativer til store både er markant kraftigere. God investering 

sikkerhedsmæssigt. 

Hans Jørgen – går super  

• Er faldet rigtig til 

•  

Søren Pagh i virksomheds praktik – går også super  

• Er i praktik frem til ca. 1/12-20 



 

 

5. Sidste Havnekoncert – Bandet er klar – vi er klar – gennemfører vi under 

nuværende forhold? 

• Gennemføres! Ud fra gældende regelsæt, dog max 250personer. 

Tællere ved indgangen  

6. Erhvervshavnen – haft en god dialog med Knud og drøftet flere gode emner. 
Herunder måger, bådhal-byggeri, plan B i tilfælde vi ikke kan have bådene 
på land 

• Mågebestand skal reguleres ned. Jimmy indgår aftale om at jagte dem  

• Bådhal: Firma overvejer at bygge haller til vinteropbevaring. Ikke 
bekræftet endnu. 
 

7. Natte uro/svineri herunder borde bænke 

•  Nye borde & bænkesæt med stor vægt indkøbes. Placeres foran 

sejlerstuen samt flydeøen i første omgang for at se hvordan det 

fungerer og ser ud. 

8. Princes 67 – havneøen .  

• Ligger kajlangs. Det undersøges om det er OK. 
 

9. Husbåd – farbar båd elmotor.  

• Havnen har ikke flere permanente postadresser ledige pt. 

•  
10.  Falkebåden beslaglagt af politiet 

• Staten garanterer for de udgifter der er ved opbevaringen. 
 

11.  Dårlig stemning. 

• Fællesmøde med VMK bestyrelse og Kaffeklubben d.d. hvor det 

besluttet at kigge fremad. 

• Alle skal rydde op efter sig og efterlade lokalet pænt og ryddeligt. 

• Husorden beskrivelse sættes op og skal overholdes fremadrettet. 

12. Forslag mandskabsbur til centerløft – arbejdshøjde op til ca 14m. 

• Godt forslag. God service for sejlerne. Mandskabkurv indkøbes. 

13. Parkering opfølgning -nyt om vinterpladser dyrskuevej. 

• Overordnet fungerer systemet rigtig godt. 

• Bagagevogne. Der indkøbes flere vogne med opbevaring på Carlsberg 
parkering. 
 
 
 



 
 

14. bådejermøde d. 8.oktober 

• Indkaldelse via respektive klubbers medlemssystem 

• HUSK: opfordre til at indsende evt. forslag til møde, 3 uger før. 
15. Eventuelt. 

•  
16. Dato for næste møde. 

• 30. Oktober 2020 kl. 16.00 


