
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, den 12/11 2020 

 
 
Tidspunkt:  kl. 17.00-18.45 
 
Deltagere:  Formand    Jan Ipsen        snv 
  Næstformand   Jørgen Helvig Sørensen     vmk  
                                Bestyrelsesmedlem   Jørgen Nielsen       vmk 
  -”-                             Stephan Lade       vmk 
                  -”-                             Anders Nielsen        snv 
  -”-                             Ole Krebs        snv  
  Havnefoged Jimmy Frisk       vl 
 

Dagsorden  
1. Bemærkninger til dagsordenen. 

• Ingen bemærkninger 
2. Økonomi – regnskab er sendt ud. 

• Regnskab gennemgået og status er tilfredsstillende. 
3. orientering fra havnefogeden – personale situation 

• Stemningen blandt personalet er rigtig fint 

• Der arbejdes hjemmefra i det omfang det er mulig omfang 

• Den nye vogn fungerer rigtig fint. 

• Pladsen på land rækker netop til behovet for optagne pladser. 

• Der skønnes at ca. 150 bliver i vandet vinteren over (sidste år 96)  

• Den sjålne båd, Falkebåden, skal nu returneres til ejer. Regning 
fremsendes til Politiet herefter. 

• Sikkerhed i havnen projekt; Havnen er udvalgt som FLID testhavn. 
Opstart December  

• Kranvægt etableres, differentieret priser træder først i kraft fra 
søsætning 2021. 



4. renovering af yderste del bro 6 . samt tilhørende Y- bomme ( gl. flydebro fra 
gl. havn ).Ny bro ? eksisterende bruges ved Andkærvig ? 

• Træværk er rådnet og skal udskiftes. En ny bro er en meget stor 
investering. Havnen går videre med udskiftning af træværk på 
nuværende bro. 

• Der skal findes en anden, mere simpel, broløsning til Andkærvig. 
Havnen går videre med pristilbud på en ny bro 

5. Bom foreslået flyttes til først i tunellen . Pris ?opfølgning 

• Overslagspris hjemtaget og det ser fornuftigt ud. Det sættes igang og 

forventes klar i December. Samtidig laves systemet åbner automatisk 

ved udkørsel. 

6. Vedligeholdelses plan for fremtiden  

• Havnen har nu en alder hvor vi skal begynde en planlægning 
fremtidens vedligeholdese. 

• Jan og Jørgen laver opstartsmøde med kommunen for at få et 
overblik. (med Niels og Henrik Iversen) 

7. sikkerhed  i havnen  ( stiger osv. ) 

• FLID kommer og laver en rapport over havnen. 

• Husk: indvendige stiger på hovedbroen. 
8. Ordens reglement for havnen  

• Erik Høeg laver et oplæg. Han indsamler information fra Jimmy og 
Henrik. 

9. Eventuelt.  

• Sejlerstuen er blevet aflåst i denne omgang af Corona. 

• Sejlerstuen kan åbnes til individuelle arrangementer. 

• Bestyrelsen vil ikke acceptere chikane af havnens personale.  

• Ønsker man kommentere noget skal der rettes henvendelse til Vejle 
Lystbådehavns bestyrelse. 

• Toilet på hovedbroen skal reperares 

• Bådejermøde: Alternativ lokation forsøges fundet. Rødkilde? Dato 
forslag d. 23. Februar 2021 kl. 19.00. 

10. Dato for næste møde. 

• Tirsdag d. 9. Februar kl. 16.00 
 


