
Referat af bestyrelsesmøde i Havneforeningen Ejerslev Havn, 
afholdt d. 11. oktober 2010 

Tilstede: Ivar, Post, Michael, Jørgen og Henning E. Pedersen, ref. John 

Ad 1. H.E.P. forelagde skitse til ”100-års-Jubilæet Ejerslev havn” ’s udstilling. – se bilag 1. 
Kommentarer: Lokalerne bør være aflåste i en periode, så længe udstillingen er under 
opsætning/arbejdet. H.E.P. vil gerne inddrage Egon Knudsen. Dette vil være en god ting. 
Preben og Mette (Feggesund Kro) er interesseret i et samarbejde omkring rundvisning o. 
lign. ved havnen. Udstillingsarbejderne refererer til bestyrelsen. Britta Søndergård har 
ligeledes udvist interesse for rundvisning ud over selve festdagen (18.6.11). H.E. P. 
orienterer Ivar, når der er nyt at fortælle om udstillingsarbejdets forløb. Foreslog om at 
engagere de skolesøgende i området v. feks.en stilekonkurrence, som trækplastermiddel 
til besøg på havnen. H.E. P. kan indkøbe materialer til udstillingen hos Bill’s 
Kontorservice.. H.E. P. bemærker, at Osvald Kristensen har doneret et beløb til havnen, 
der berettiger ham en plads på sponsortavlen. Michael ordner dette. 

Ad 2. i.a.b. 

Ad 3 . Arbejdslørdagen d. 9.10.10 gik godt. Der mangler stadig en ekstra 
arbejdsweekend til oprydning m.m. Der stiles imod d. 23.10.10 (pkt. 8) 

Ad 4. Bo N. Jensen bør tale med kommunen for at få et overblik over økonomien. 
Efterfølgende korrigeres med bestyrelsen/kasseren. Opmærksomheden henledes især 
på, om der er et beløb, som skal være opbrugt inden 2011. Der stiles imod, at Bo 
kommer med til næste best. møde. 

Ad 5. Der har igen været tyveri på havnen. En motor og noget diesel er fjernet. Forskellige 
løsninger blev drøftet. Referatet efter godkendelse sendes til Henrik Madsen, for at han 
kan uploade dette til hjemmesiden. 

Ad 6. Ivar har talt med *Tørfisk* - og aftalen med bandet er ok med optræden om 
eftermiddagen på samme koncertsted som sidste gang. Stedet er velegnet. Festudvalget 
har spurgt til festbudgetoverslag. Best. har den opfattelse, at ’alle sejl sættes til’. 
Information om jubilæet skal tilgå medierne (aviser, TvMidt-Vest, Radio Limfjord m.v.) 

Ad 7. Kontakt til Festudvalget omkring forventningerne/ økonomiske rammer til aktiviteter 
i.f.m. jubilæet. Bestyrelsens forslag præsenteres o.f. Festudvalget. Placeringen af de 
mulige aktiviteter blev drøftet. 

Ad 8. Se pkt. 3 

Ad 9. Kommunen er afventende i.f.t. gennemgravningen af dæmningen. Ivar holder gang 
i kontakten m. kommunen. 

Ad 10. Skuret kan godt males endnu: grundningsolie nu og maling til foråret. Jørgen går i 
gang. 

Ad 11. Forslag til dagsordenspunkter modtages gerne fra bestyrelsesmedlemmerne. 
Hjælp til ophaling af fartøjer. 30.10.10 er i spil som ophalingsdag. Kaskoforsikrede både 



skal være opmærksom på, hvornår disse senest skal være på land. P-pladsen og 
udenomsarealernes plads kan med tiden vise sig problematisk. 

Ad 12 .Næste møde er 25.10.10 kl 19 incl. Festudvalget. Sted meddeles senere. 

Referent 

John Schneider 


