Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen Ejerslev Havn,
afholdt d. 15. november 2010
Tilstede: Bo, Michael, Kurt, Ivar, Jørgen, Pit
Ad 1. Bo refererede fra dialogen med Kommunen om den økonomiske oversigt, så der kan blive
dannet et overblik over ressourcerne. I ventetiden, indtil tallene fra Kommunen foreligger, kopierer
kassereren de anviste beløbspapirer til Bo, som indarbejdes i det nuværende budget, så vi ved,
hvordan det står til økonomisk. Bo udsender besked, når der er klarhed herom. Bo fremlagde
dernæst en talmæssig oversigt for Fase 3, samt beskrivelse heraf. M.h.t digegennembrud, skal
der yderligere ansøges om beløb til opførelse af vippebro – i mellemtiden skal man kunne
passere v.hj.a. en trækbar tømmerflåde.
Ejerskabsforholdene omkring havnen og dens faciliteter bør snarest afklares. Bo foreslog, at der
rettes henvendelse til Kommunen desangående, så der kan ligge en klar aftale for en årrække om
driften, ejerforhold, ejerskifteforhold o.lign. imellem Foreningen Ejerslev Havn og Morsø
Kommune. Ivar tager sig af dette problem.
Ad 2. Af opfølgning fra sidst haster det med annoncen i Turistbureauets brochure ’Mors 2011’.
Der skal findes et egnet foto som baggrund. (Jørgen). Endvidere skal der trykkes en folder om
havnen (Jørgen)
Ad 3. og4. Indsejlingsmærkerne bør først udlægges til foråret. Placering meddeles
’Havnelodsen’ . Den nøjagtige position ved udlægningen foretages m. GPS og ekkolod .
Mærkerne kommer til at stå i kanten af sejlrenden. Jørgen foretager bestillingen af mærkerne,
samt markeringsbøjerne til bassinet. Der skal støbes ankerklodser, samt balancevægte til bøjerne.
Ad 5. Rettelsesforslag til vejledningsteksten m.h.t. videoovervågningen fra Michael blev godkendt
af best. Så snart tegningerne er ’byggeklare’, kan der støbes fundamenter til havnehusene. Der
var været et par henvendelser ang. Pasningen af kiosken, som bestyrelsen ser nærmere på. Der
er enighed om, at der skal opslås notits i Morsø Folkeblad, samt v. købmanden om
’kioskpasningen’. Det drøftedes, om tidsvarende driftsmidler hertil skal anskaffes af
havneforeningen, så bestyreren har et godt udstyr at arbejde med og ikke selv skal ud at
investere. Forskelligt inventar fra den hidtidige kiosk er til salg.
Ad 6. Næste møde meddeles senere.
Ref. John Schneider

