
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde 

01. november 2021 
 

 
Tidspunkt:  kl. 16.45 -18.00 vmk bestyrelseslokale 
 
Deltagere:  Formand    Jørgen Helvig Sørensen     vmk  
  Næstformand   Anders Nielsen       snv 
                                Bestyrelsesmedlem   Henrik Peetz       vmk 
  -”-                             Jan Monge        vmk 
                  -”-                             Lars Laursen        snv 
  -”-                             Ole Krebs        snv  
  Havnefoged Jimmy Frisk (Deltog ikke)      vl  
   
 

Dagsorden  

 
1. Bemærkninger til dagsorden. 

• Ingen  
 

2. Økonomi 

• Regnskab (per 30/6) 
i. Regnskabet blev drøftet og gav anledning til enkelte spørgsmål. 

Aftalt at Lars L tager det med Jimmy. 
ii. Det kan være lidt vanskeligt at få overblik over hvor man står 

økonomisk idet der er en del store indtægts- og udgiftsposter 
der falder på forskellige tidspunkter af året. Aftalt at Lars L laver 
et forslag til fremtidig struktur til udformning af regnskab. 



Henrik fremsender regnskab til Lars i excel format som hjælp til 
dette. 
 

• Budget 2022 
i. Der er udarbejdet første udkast til budget 2022. Aftalt at det 

indarbejdes i den struktur som Lars L skal lave forslag til, og at 
budgettet drøftes på næste møde. 
 

• Disponering 
i. Jan er daglig kontakt til Jimmy/havnen med en max. grænse på 

50.000kr 
 

• Øvrige emner 
i. Ekstra plads til stativer er lejet af Vejle Kommune 

ii. Jørgen har møde med Brenntag for at få mere plads d. 2/11. 
1. Areal ved hvide parkering. Renovering af arealer 

forventes at være 60.000kr. 
2. P plads efter den hvide parkering 

iii. Havnen har en sund økonomi og derfor besluttes det at 
tilbageføre kr. 100.000 til hver klub. Pengene bør anvendes til 
uddannelse. 

iv. Der etableres bronumre for enden af hver bro. 
v. På nordsiden af dækmolen har vi mulighed for at lave 

oplysninger/reklame. QR kode! Reklamemand kontaktes. 
 

3. Vedligeholdesesplan 

• Er nu færdig, Hans Jørgen er ansvarlig for at den implementeres. 

• Jan afstemmer med Hans Jørgen 
 

4. Bådejermøde 4/11-2021 kl. 18.00 

• Affaldsstativer ved broerne fjernes for at få mere sortering. Ved 
platformen ml. bro 1 og 2 laves sorteringsløsning 

• Vandslanger udskiftes til armerede 

• Mere strøm på broerne 

• Information om Tour de France 

• Tanker om at gøre VL CO2 neutral fremlægges.  
 

5. Personale 



• Situationen er normaliseret og fungerer godt. 
 

6. Eventuelt 

• Julefrokost: 8/12-21 kl. 18.00, Remouladen. Jørgen booker. 
 

7. Dato for næste møde:  

• 7/2-22 kl. 16.45 (herunder muligheder for at udvikle havnen) 
 
 
 


