
Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen Ejerslev Havn, afholdt d. 5. 
maj 2011 

Tilstede: Michael, Pit, Ivar og Bjarne, afbud fra Kurt. 
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

Kloakering, Morsø Kommune har godkendt, at Mikkel Kokkedal varetager gravearbejdet og Frede 
Jacobsen er autoriseret kloakmester, kommunen har udgiften. 

Havnen betaler for at få et vandrør gravet med ned til en pris af 10 kr. pr. meter. Pit bestiller rør, 
som bliver lagt ned fra asfaltvejen til det røde hus. 

Jorden ved garagen bliver ikke flyttet til Ivar, da en af prøverne var forurenet. Jorden skal derfor 
flyttes til Nykøbing i depot inden Havnefesten. 

Den gamle kran på Nykøbing Havn kan købes af Mors Havn for 20.000 kr. Det besluttes, at 
Ejerslev Havn ikke vil købe den, da vi ikke har behovet på havnen. Det vil kræve udgifter til 
etablering og kranen skal kontrolleres årligt. Der er bevilliget 20.000 kr. fra Sparekassen Nordmors 
Fond. 

Status på Fase 2: 

Mangler de sidste fire huse, miljøstation, udekøkken, brochurer/plancher over ture o.s.v. 

Overdækket grill/bålplads, byggetilladelsen til Bålhuset på stranden ved nordmolen blev ikke 
godkendt, bestyrelsen overvejer, hvad de gør i stedet. 

Ellers er Fase 2 nu etableret. 

Fundraiser Bo søger om midler i forhold til fase 3 i løbet af kort tid. 

Michael kontakter Bo i forhold til, hvad et udekøkken skal/kan defineres som. 

Anton Linnet er kontaktet vedr. information om sælreservat. 

2. Havnefest 
Festudvalget kommer senere på mødet. 

3. Bro langs søndermole 
Det prioriteres, at den skal laves færdig nu. 

4. Omgangstone på havnen 
Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal være en ordentlig omgangstone på havnen, 
problematikken tages til efterretning og forbedres. 

5. Bålhus- og badebrostatus 
Bestyrelsen overvejer om bålhuset kan ligge et andet sted, da der ikke kunne gives 
byggetilladelse til placeringen ved nordmolen. Badebro er bestilt. 

6. Toilettømmestation status 
Toilettømmestation er bestilt, kommer i uge 21. 

7. Afmærkning af indsejling havnelods 
Ejerslev Havn bliver registreret i Havnelodsen, havnen er nu godkendt. 



8. Affaldsplan: Hvem laver den? 
Der skal laves en affaldsplan, som skal godkendes i Miljøstyrelsen. Affaldsplanen skal sendes til 
Morsø Kommune til godkendelse og derefter til Miljøstyrelsen. Bjarne kontakter kommunen vedr. 
dette. 

9. Sten ved indkørsel: Hvem skal vi have til at hugge i den? 
Det er tidligere besluttet, at der skal navn og logo på stenen. Heide er tidligere spurgt, om han 
kunne tage opgaven, men det har han ikke mulighed for.Bjarne kontakter andre stenhuggere. 

10. Evt. 
Priser på skilte til bådene, følgende priser vedtages: 50 kr. for navn på båd og 50 kr. for Ejerslev 
Havn. Michael laver skiltene. 

Blomster, blomsterkummen ved terrassen ved det gamle fiskerhus skal plantes til, Mette. 

Askebægre, der indkøbes zinkspande, Bjarne. 

Forespørgsel i forhold til om kiosken kan få plads til fryser. Det besluttes, at fryser kan stå i det 
gamle fiskerhus, der etableres en skillevæg. 

Vedr. gennemgravning til lagunen, der er ikke økonomi til broen. Bo søger om penge til projektet. 

Færdiggørelse af huse, vinduer er kommet, der skal laves tagrender. 

Sejlerkøkken skal laves færdig, der skal laves afløb. 

Badeværelse i det røde hus, der skal sættes lampe op, Michael tager kontakt til Viggo. 

Økonomi i forhold til havnehytterne gennemgåes. 

Vedr. brug af havnehytterne 

Følgende besluttes: 

Man skal være aktiv medlem for at leje et hus. Husleje fastsættes til 2000 kr. for ”et halvt hus” 
årligt + 1000,00 kr. i indskud. Der laves lejekontrakt. Der skal være kodelås, som lejeren køber, 
havnens bestyrelse skal have koden. Man lejer det for et år af gangen, fra januar til januar. 

Den sydligste halve hytte bruges til fælles opholdsrum til Havnens brugere, den er ikke aflåst. 

Referent: Mette Lynggaard


