
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde, tirsdag den 13/4 2021 

 
 
Tidspunkt:  kl. 16.30-17.00 vmk bestyrelseslokale 
 
Deltagere:  Formand    Jørgen Helvig Sørensen     vmk  
  Næstformand   Jan Ipsen        snv 
                                Bestyrelsesmedlem   Jørgen Nielsen       vmk 
  -”-                             Stephan Lade       vmk (afbud) 
                  -”-                             Anders Nielsen        snv 
  -”-                             Ole Krebs        snv  
  Havnefoged Jimmy Frisk       vl 
   
 
 

Dagsorden  

 
 

1. Bemærkninger til dagsordenen. 

• Ingen 
2. Økonomi opfølgning , årsregnskab 

• Regnskab ser fornuftigt ud 

• Jimmy laver budget færdig og rundsender til godkendelse. Der skal 
afsættes midler til vedligeholdsplanen. FU fastsætter beløb. 

3. orientering fra havnefogeden 

• Båd har efterladt toiletrester under sin plads. Der undersøges hvilke 
muligheder der findes til at få det fjernet. Båden har nu fået monteret 
holdingtank. Omkostninger vurderes af FU. 

4. Status på borde -bænke 

• Er ankommet, bliver samlet løbende (mellem bådisætninger) 



 
5. Parkering opfølgning -parkering på broen i sommerhalvåret -carlsberg og 

dyrskuevej . 

• Parkeringsrestriktioner på broen tages op som debatemne på 

kommende bådejermøde. 

• Hovedbroen: 2020 set up har fungeret væsentligt bedre end den 

oprindelige løsning. AN kigger på om systemet kan optimeres for at 

udnytte pladsen bedst muligt. Emnet drøftes videre i 

havnebestyrelsen og tages op ved kommende bådejermøde 

• P-Plads ved Carlsberg er under pres. Kan 3 timers parkering for andre 

end bådejere ændres?  

• Parkeringsstatus for den gule parkering undersøges.  

• JHS og JI arrangerer møde med Vejle kommune for at lave status for 

aftaleforhold og andre forhold til gensidig orientering. 

 
6. Bådejermøde ? 

• Udskydes, men følges meget tæt. Bestyrelsen følger udviklingen tæt 
og vil reagere hurtigt. 
 

7. Eventuelt. 

• Andkærvig bro: Broen skal repareres nu, JHS aftaler med JF. Ny bro 
overvejes. Tilbud/ udformning gennemgås. 

• Kran: Op til 5 tons er OK med CENTERLØFT kan accepteres uden 
krancertifikat.  

• Ide: kan der etableres udekøkken/opvaskestation yderst på 
hovedbroen. Det undersøges hvor stort behovet er. Tages op ved 
næste bådejermøde. 

•  
 

8. Dato for næste møde. 

• Aftales efter regnskab/vedligeholdes plan  


