
 

Vejle Lystbådehavn I/S 

 
Havnebestyrelsesmøde 

7. Feb. 2022 
 

 
Tidspunkt:  kl. 16.45- ?  SNV bestyrelseslokale 
 
Deltagere:  Formand    Jørgen Helvig Sørensen    vmk  
  Næstformand   Anders Nielsen        snv 
                                Bestyrelsesmedlem   Henrik Peetz       vmk 
  -”-                             Jan Monge        vmk 
                  -”-                             Lars Laursen        snv 
  -”-                             Ole Krebs        snv  
 

Dagsorden  
1. Bemærkninger til dagsorden. 

• ingen 
2. Økonomi/Budget 2022 

• LL kontakter Jette omkring budgettal 

• Økonomi: resultat forventes over budget 
3. Status på havnechef 

• JF har opsagt sin stilling og fratræder pr. 30/4-22 

• Der skal findes en erstatning og bestyrelsen er i gang med dette. 

• FU vil sammen med kommende ny havnechef opgaverne gennemgås 
og tilpasses til den kommende personalegruppe 

4. Venteliste 

• Der er fortsat venteliste 

• Skal administreres efter hvornår man ønsket at komme på 
ventelisten, dog med skyldig hensyn tagen til bådstørrelse. 

 
 



5.  Faste Beboer i bådene 

• Ny havnechef skal kigge på belastning af havnen i forhold til 
tidsforbruget 

•  
6. Ekskluderede medlemmer VMK Bådplads  

• De implecerede medlemmer der ikke er ekskluderet skal tildeles en 
plads i havnen igen snarest.  

• JHS kontakter disse. 
7. bådejermøde 4/11-2021 

• Ingen nyheder og ny havnechef gennemgår referatet 
8. Personale 
9. Floating Cafe 

• Bestyrelsen synes det er en god ide og der skal arbejdes videre med 
ideen. 

• JHS kontakter ansøgeren 

•  
10. Havnekoncerter/ Vild med vand/TDF 

• Havnekoncerter: Som udgangspunkt er det ikke muligt i 2022. Ny 
havnechef vurderer fremtidige muligheder. 

• Vild med Vand: Trækker en hel del ressourcer på havnens personale. 
FU kontakter Vejle Kommune omkring evt. tilskud til ekstraordinære 
omkostninger. 

• TdF: Der er bestilt 2000stk som uddeles til alle sejlere i havnen med 
ønske om at flage med disse op til og under dagene 

•  
11. Afregning af strøm/Kanalen 

• (På havneø siden og fra Remouladen og frem mod gangbroen). 

• Som udgangspunkt skal der være bi- målere på bådene 

• Prisen på strøm er stigende men havnen har ikke et mål om tjene 
penge på dette område  

12. Bådstativer  

• Tilrettet version gennemses af AN og sendes efterfølgende til 
advokat. 

• Tilbagebetaling af bådstativer skal tilbagebetales ud fra det 
pålydende beløb. 

13.  Trailerpladser ved Carlsberg 

• Aftale omkring centerløft er fortsat gældende 

• OK kontakter gruppen for at få registreret trailerne/ejerne. 



14. Eventuelt. 

• Ingen 
15. Dato for næste møde 2/05-22 

 
 
 


