Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Ejerslev Havn d. 26.05.11 på
Havnen
Tilstede: Ivar, Bjarne, Kurt, Pit og Michael
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
Der kommer Logo på stenen ved indkørslen til havnen, laves af Gitte Røntved.
Flytning af elskab, elværket vil ikke flytte den i første omgang, men Ivar prøver at spørge igen.
Ivar har forsøgt at rykke for flytning af jord, men uden held.
2. Ismaskine
Ismaskinen forbruger alt for meget strøm. Indtjeningen er meget begrænset. Kiosken har nu åbent
i mange timer, hvor der kommer flest mennesker på havnen. Konklusion: ismaskinen sælges.
Michael vil spørge køl/frys, hvad det koster at sætte ismaskinen i stand og evt. sælge den.
3. Vinduer til fiskerhuse / skillevæg
Vinduer: Olav sætter lister i. Herefter tager han mål til glas. Glas bestilles mandag eller tirsdag.
Skillevægge i husene: Havnen laver skillevæggene i alle husene af tilsvarende materiale, som i de
to første huse.
4. Uddeling af havnehuse evt. døbes
Havnehusene skal følge bådpladsudlejningen fra maj til maj. Der er 6 på venteliste til et
havnehus. Michael ringer til dem, der står på venteliste for at orientere om betingelser/
lejekontrakt. Bestyrelsen døber husene og navneskilte skal være ens og laves af Havnen. Ivar vil
forhøre sig hos Steen Folmer i forhold til ideer til navne/udformning af skilte.
5. Bro langs søndermole
Skal laves færdig hurtigst muligt, skal være klar ved husbådens ankomst. Fortøjning, Ivar ringer til
firmaet, der laver badebroen, om de har fortøjning vi kan købe. 8. juni kommer der repræsentanter
fra Skive Kommune og godkender, hvor husbåden skal ligge.
6. Bålhus og badebro
Badebro skal hentes senest d. 6. juni i Hirtshals. Bjarne finder en plads, hvor der er sandbund.
Pladsen skal indberettes til Morsø Kommune. Bålhusmateriale ligger hos Olav. Kommunen
arbejder videre med at finde en placering.
7. Toilettømmestation
Toilettømmestation kommer først senere.
8. Opsamling af arbejdsopgaver
Færdiggørelse af igangværende projekter: Bro sejlerkøkken, sten ved bro og nedgang, der
arbejdes på lørdag. Skillerum i husene. Vand og kloak skal gøres færdig.
9. Nedgravning af vandrør til vandværk
Er færdiggjort.
10. Toilet på stranden evt. styrehus fra gammelt styrehus
Bliver ikke i år, venter til senere. Der skal laves et pissoir ved havnehusene.
11. Fiskeri LAG bestyrelsesmøde 9. juni
Datoen er ændret. Der kommer 15-16 personer.
12. Skilte
Michael vil lave skilte til diverse rum og til gæstepladser på broen.

13. Evt.
Der sendes ansøgning til Fjordbank Mors vedr. brugte møbler. Michael sender den. Internet på
havnen, Michael undersøger det. Marlene og Jesper Rohde deltager i forbindelse med at lave
følgende aftale: I forbindelse med havnefesten laves følgende aftale: Fredag d.17.06 sælger
kiosken ikke øl efter kl. 19.00 Lørdag d.18.06 sælger kiosken ikke øl, sodavand, pølser og kaffe/
brød Aftalen afleveres til Marlene og Jesper efterfølgende.
Referent: Mette Lynggaard

