
Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen Ejerslev Havn, 
afholdt d. 11. december 2010 

Tilstede: Jørgen, Pit, Kurt, Michael, Ivar 

Forud for dagsordenen drøftedes lejebetingelser for hytterne. 

Ad 1. I.a.b. 

Ad 2. Udlægningstidspunkt for bøjer er frivilligt. Placeringen medtages i Havnelodsen. 
Udlægningen foretages af aut. Fartøj (havnefogeden i Nykøbing). Bøjernes indbyggede 
radarreflekser er ok. Priserne holder vinteren over. 

Ad 3. El-måleren er aflæst og der skal nu afregnes m. Puban. Fartøjs-el-målere skal aflæses i 
kiosken før anvendelse. Der må kun benyttes havnens el-målere. Viggo El monterer 
”blikfangsledning”, som er letgenkendelig. Børnesygdomme m.h.t. videovervågning, men kører 
normalt. 

Ad 4. Optagelse i Nordmorsposten, samt sponsorater opfølges af Jørgen. 

Ad 5. Bekymring fra Nykøbing om, hvorvidt udstillingen på Ejerslev Havn bliver for prætentiøs. 
H.P. skal kontaktes v. Jørgen. 

Ad 6. Garagen skal udstyres med facadematerialer. Fejlleverancer af vinduer og døre kan 
sagtens bruges her. Hertil kommer indvendig beklædning, trolltexplader og isolering m.v. (Kurt og 
Pit). Broarbejder, samt tilpasning af jernskinnerne i.f.t. pælene blev drøftet. Arbejdet påses, når 
isen kan bære (Pit)! 

Ad 8. Drøftelse af girokort og folder lay-out om EJH – turistguide. Gen.forsamling afholdes iflg. 
vedtægterne i marts 2011. Tidspunkt fastsættes senere. Jørgen orienterede om, at han stopper i 
bestyrelsen, så her skal vælges en ny. Pit vil gerne fortsætte og skal foreslås af bestyrelsen, 
ligesom Ivar , som også er på valg. John stopper som referent efter gen.forsamlingen. Der blev 
drøftet muligheden for at fremlægge en gæstebog, som havnens besøgende kan bruge til ris og 
ros. 

Ad 7. Punktet behandlet efter pkt. evt. (8), for at have god tid til de tre ansøgere til stillingen som 
kioskbestyrer m.v. Der fremmødte 2 af ansøgerne: Rohde fra Sølvfadet i Ejerslev, samt Preben , 
som fremlagde deres cv og forventninger omkring driften, menuudvalg og servicemuligheder for 
havnens besøgende. Pubans eget inventar er til salg, da EJH vil udstyre kiosken med mere 
tidsvarende driftsmidler. På mødetidspunktet var der endnu frist indtil d. 15.12.10 for evt. andre 
ansøgere til stillingen, så den endelige beslutning herom udsættes. 

Uden for dagsordenen blev omtalt, at fiskerhusene er under opførelse i Ivar’s garage. 

Ref. John Schneider


