Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen Ejerslev Havn,
afholdt d. 11. januar 2011
Tilstede: Kurt, Ivar, Pit, Michael, Jørgen, (EJH er Ejerslev Havn)
Indledningsvis omtalte Jørgen en promotionmulighed for EJH og fremviste bl.a. et eksempel på
Skagen Havn Brochuren.
Ad 1. EJH er nu i turistbrochuren for 2011 med en fin omtale af Ejerslev Havn og tilhørende
besøgsmuligheder under sloganet: ”Hvor 2 tidsaldre mødes” Optagelsesfrist for annonce i
Nordmorsposten er inden d. 1.2.2011
EJH havn får mobilnummer 2386 8751 og vil forefindes i kiosken og virker i åbningstiden fra og
med kiosken starter sæson 2011.
Ad 2. 1 uge før udlægning af indsejlingsbøjer, sendes bud til havnefogeden i Nykøbing, som
herefter lægger bøjerne ud på de fastlagte positioner.
Ad 3. Michael orienterede om el-måleraflæsningen, herunder aflæsningen for kioskens
vedkommende. Opmærksomheden henledtes på ’overvintring i bassinet’, som kan koste en del i
el-forbrug. Der er etableret en ordning for de pågældende fartøjer. Merforbruget i 2010 er på
1042 kw bl.a. p.g.a. byggearbejder, fester m.m.
Ad 4. Arbejdsweekenden skal (såfremt vejret tillader) i gang d. 15.1.11 fra ca. kl 9. Den
kommende kioskbestyrer inddrages og tages med på råd her. Det vil være praktisk med at
udlægge fliser som gulvbelægning frem for epoxybehandlet gulv. Drøftelse af detailplanlægning
for skydedørsparti. Næste arbejdsweekend planlægges efterfølgende.
Ad 5. Johns udkast til bestyrerkontrakt blev gennemgået og rettet til og fremsendes til Ivar og
øvrige.
Ad 6. Skrannie-skilte har givet tilbud på flag med havnelogo til *EJH – andre leverandører
undersøges (Ivar).
Ad 7. Forslag fra Michael om indkøb af mobiltelefon, der kan vise alarmopkald med
overvågningskameraerne. Kioskbestyreren skal inddrages i alarmopkaldet. Det blev vedtaget at
indkøbe telefonen.
Ad 8. Udstillingsarbejdet følges op med, at Henning Pedersen varskos til arbejdsweekenden –
evt. senere (Jørgen)
Ad 9. Oplysning om, at kun aktive medlemmer har stemmeret påføres indkaldelsen til gen.
Forsamlingen: Torsdag d. 24.2.2011 kl 19.30 på Feggesund Færgekro. Betalingsfrist for
kontingent (100 DKK for passive samt 500 DKK for aktive medlemmer) senest 15.3.2011 på det
udsendte girokort. På valg denne gang er Ivar (modtager genvalg), Jørgen (modtager ikke
genvalg), samt Pit (modtager valg). Forslag til nyt bestyrelsesmedlem blev drøftet.
Ad 10. Emner som ordstyrer på generalforsamlingen, samt til revisor og revisorsuppleant blev
drøftet.
Ad 11. John orienterede om, at ’Svanen’ anløber Ejerslev Havn d. 6.6 – 21.6. 2011.
Kulturhusbådens ophold bekendtgøres i pressen og EJH ’styrer’ aktiviteterne ombord i
opholdsperioden. En ’pedel’ følger med båden og anviser de praktiske ting om bord.
Placeringsstedet blev drøftet, herunder en mulighed i lagunen, såfremt indsejlingen hertil bliver

ordnet inden. Nordmors Byorkester samt Nordmors Koret forsøger at få en lille koncert omkring kl.
12-13 stillet an på Svanen. Festudvalget får besked herom.
Ad 12. Festdagen d. 18.6.2011 på havnefronten skal uploades på forsiden af hjemmesiden. John
giver Henrik besked herom. Muslingedemospisning skal aftales videre med festudvalget.
Forslag og drøftelse af Facebook-opslag (Ivar kontakter Jesper). Endvidere drøftedes forslag fra
Sundby Mors havn om samarbejde med EJH.
Ad 13. Næste møde aftales senere.
Ref. John Schneider

