
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Referat fra 

Havnebestyrelsesmøde 
4. maj 2021 

 
 
Tidspunkt:  kl. 16.30-18.00 vmk bestyrelseslokale 
 
Deltagere:  Formand    Jørgen Helvig Sørensen     vmk  
  Næstformand   Jan Ipsen        snv 
                                Bestyrelsesmedlem   Jørgen Nielsen       vmk 
  -”-                             Stephan Lade       vmk 
                  -”-                             Anders Nielsen        snv 
  -”-                             Ole Krebs (afbud)       snv  
  Havnefoged Jimmy Frisk       vl 
   
 
 

Dagsorden  

 
 

1. Bemærkninger til dagsorden. 
Ingen 

2. Planlægning af møder forslag vedlagt 
Se notat sidst i referatet. 

3. Vinter pladser evt. dif.  priser på dem der ligger i vandet (Kran) 
Bestyrelsen drøftede eventuelle alternativer for prissætning af vinter plads på 
land contra i vandet. Der var enighed om for nærværende at fastholde 
nuværende prisstruktur. 
Ordning med depositum for landstativ udfases blandt andet henset behov for 
løbende fornyelser af stativerne. 



4. Hjælp i spidsbelastningsperioder evt. Firma 
Arbejdspresset for bådisætning har medført for få muligheder for løsning af 
andre opgaver i samme perioder. Det blev aftalt, at Jimmy fremadrettet 
reserverer en dag om ugen for ”øvrige opgaver” og at isætning og optagning 
planlægges herefter. 

5. Status på borde -bænke. 
Opgaven færdiggøres, når arbejdstiden tillader det. 

6. Vedligeholdelsesplan 
Ingeniør Erik Høeg har for havnen udarbejdet et udkast til 
vedligeholdelsesplan. Planen skal gennemgås for kommentarer fra Jimmy og 
afstemmes med den arbejdsdeling, der er aftalt imellem Vejle lystbådehavn 
og Vejle kommune. Jørgen H. Fremsender planen i den foreliggende form til 
bestyrelsen for supplerende kommentering. 

7. Andkærvig broen 
Andkærvig broen er i en meget dårlig stand. Jimmy bestiller 3 nye 
broelementer. Forventet levering lige nu er august 2021. Investeringen 
andrager omkring ½ mio. kr. Jimmy arbejder videre med sagen. 

8. Ferieplan  
Jimmy holder fri i december.  

9. Eventuelt. 
Sikkerhed på havnen. Emnet tages op, når FLID’s rapport foreligger i juni 
2021. 
Jimmy følger op på rengøring i baderum. 
Kranløft foretaget af havnens personale er dækket med en tingskade på max. 
5 mio. kr. Og 18.000 kr. i selvrisiko. 
Spørgsmål om plads for trailerparkering af H-både og J70 arbejder Jimmy 
videre med. 

10. Dato for næste møde. 
Som angivet nedenfor. 

 
Forretningsudvalgsmøder første mandag i mdr. dog ikke juli og december kl. 12.00 
til 14.00. 
Bestyrelsesmøder første tirsdag kl. 16.30-18.00 aug.-nov.-feb.-maj.  
Julemøde i december. 
Møderne skal i november behandle budget for det kommende år. 
Februar skal behandle regnskabet for det forgangne år. 
Alle bestyrelsemøderne bør have opfølgning på vedligehold og økonomi. 
 
Ole Krebs udsender kalenderinvitationer for bestyrelsesmøderne. 


