
Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen Ejerslev Havn, 
afholdt d. 25. oktober 2010 

Tilstede: Festudvalget (FU), samt Ivar, Michael, Jørgen, Pit, ref. John 

Meddelelse til best. om Puban’s opsigelse af kioskpasningen pr. 1.12.10 

Ad 1. FU orienteredes om budgettet (Michael) med bestyrelsens indstilling til en 
anlægsramme for Jubilæumsdagen d. 18.6.11. Der forventes et adgangsgebyr for 
gæsterne. Et par telte á 6mx10m á 7.500 kr. foreslås af best. indarbejdet i startbudgettet. 
Anskaffelsen udsættes , indtil der er mere klarhed over for forventede antal publikummer. 
Til anlægsrammen regnes tillige kølecontainer, toilet-vogne m.v. Programskitsen (Britta) 
indeholder bl.a. flg. Punkter: Formiddagskaffe, sejlture, tombola, ’Svanen’ – 
tilbagemelding fra Morsø Kommune imødeses (Jørgen?), Paragliders opvisning, Henning 
E. P. om havnens historie, musik v. ’Tørfisk’, ’Forever’,’Morsø Garden’, ’ Nordmors 
Byorkester’, ’Mike Santis’. Det blev drøftet, hvor mange publikummer, der kunne tænkes 
at komme. Der efterlyses en hjælpestab på 40-45 frivillige – meddelelser herom kunne 
bringes i Nordmors Posten, Posters (Michael), Hjemmesiden, Indbydelsesbrevet til 
gen.forsamlingen. Festannoncen i avisen og ugeavisen bør være meget større end sidste 
gang, gerne med sponsorstøtte (banker o. lign.) Traktementerne på festdagen skal byde 
på kaffe m. småkage, hvis muligt: smagsprøver på kogte muslinger, hummer, stegte 
Limfjordsrejer,endvidere grillpølser, samt menu a la sidste gang, fadøl,vine og vand. 
Priser på Candy Floss og Popcorn (Grethe) undersøges. Endvidere kan borgmesteren 
være hovedtaler, såfremt Ejerslev Havn er godkendt af direktoratet, inden d. 18.6.11. 
Borgmesteren bør adviseres? (Blev ikke besluttet ref.) 

Ad 2. Ny ophalingsdato: 29.10.10 er ophalingsdato. En folder om havnen er i proces – 
input til folderen efterlyses, Foto fra John vil være velegnet. Blikfang/Spot på folderen bør 
være noget ganske særligt! 

Ad 3. Brochuren MORS RUNDT udg. af Turistbureauet: En annonce fra Ejerslev Havn bør 
være i str. til 7.500 + moms. Deadline oplyses, når Turistbureauet ringer. Drøftelse af 
annoncens udformning m. fotos og illustrationer, info m.v. 

Ad 4. Forslag om elementbyggeri af Fiskerhuse (Steen Folmer’s udkast). Det første og 
sidste hus skal isoleres. 

Ad 5. Når indsejlingsbøjerne er indkøbt og udlagt (de grønne bøjer er en trekant m. 
spidsen opad, evt. m. grøn lysrefleks (grøn kegle) og bagbordsmærket er rødt m. en omv. 
Spand m. rød lysrefleks (rød cylinder), vil havnen blive godkendt og EJH efterfølgende 
komme i ’Lodsen’. Ankringsgrejet skal være kraftigt nok. Afmærkningsbøjerne i bassinet 
skal være 50 L balloner og skal indkøbes sammen med det øvrige afmærkningsgrej. 
Jørgen kontakter ’HP’. 

Ad 6. Hvad koster is-automaten at forsikre? = 2450,- kr. pr. år og 2900 i selvrisiko. Det 
blev fravalgt og en intern løsning med jerngitter blev foretrukket. Forsikring af 
Videoovervågningen afventer. Is-automaten lukker som konsekvens af Puban’s 
fratrædelse. 

Der kan laves et ’sejlerkøkken’ i det gamle fyrrum sammen med et ’lokale’ i det 
eksisterende udekøkken sammen med et stort vindue ud mod havnen 



(Sponsortavlemuren). Alternativt kan de nuværende udstillingsrum flyttes ud og så lade 
fyrrumskøkkenet og det nuværende udstillingsrum være integreret som ’sejlercafé’/
opholdsrum for sejlere. Bestyrelsen går i tænkeboks herom. 

Ad 7. Næste møde er d. 15.11.10 kl l9 hos Michael. 

Referent 

John Schneider 


