
Referat af Bestyrelsesmøde d. 20-12-2015 

Tilstede var hele bestyrelsen+ på skift Poul Rosen, Henning Pedersen, Bo Nesby, Festudvalget og 
Vagn Åge Mikkelsen. 

Vi havde en god snak med Poul, hvor vi takkede ham for hans store indsats som "tovholder" for 
Torsdagsholdet. De skal også have en stor tak for deres indsats på havnen i de forløbne år. 

Vi fornemmer dog, at det er nødvendig med en revurdering af Torsdagsholdets arbejde i 
fremtiden. F.eks. så der kun indkaldes til en arbejdsdag 2-3 gange om året, alt efter behov. 

Poul have ligeledes lavet et oplæg til, hvad vor "pedel" Vagn Åge skal/kan lave i henholdsvis 
sommer- og vinterhalvåret. Planen blev diskuteret og taget til efterretning. 

Henning Pedersen fortalte om museet og hvad han ønskede for den kommende sæson bl.a. skal 
der males lidt, samt styr på nøgler. 

Der havde i sæsonen været 154 besøgende og 4 grupper, han havde vist rundt. 

Bo Nesby gennemgik det endelige regnskab for projekt Ejerslev Havn, som bortset fra den i det 
sidste referat nævnte mindre overskridelse ikke indeholdt nogle overraskelser. 

Han går nu så småt i gang med at se, om han kan skaffe nogle midler til at åbne indtil Lagunen. 

Festudvalget: Her blev drøftet forløbet af festen ved indvielsen af den nye havnebygning. Vi må 
erkende at der skulle havde været nogle flere frivillige hjælpere, så der havde været lidt mere styr 
på forløbet af festen. 

I løbet af 2016 er der aftalt følgende fester på Havnen. 

Medhjælperfest for alle der har givet en hånd med ved tilblivelsen af vor dejlige Havn. Aftalt til 
den 28.maj. 

Åben havn den 8.august 

Samt en fest sidst på sommeren (endnu ingen dato) 

Vagn Åge: Vor pedel har nu i nogen tid arbejdet på havnen til vor fulde tilfredshed. Han giver 
også selv udtryk for at være glad for arbejdet. 

Vi gennemgik hans arbejdsopgaver i henholdsvis vinter- og sommersæsonen 

MVH. Carsten Horsager


