
Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Ejerslev Havn d. 3.09.11 på 
Havnen 

Tilstede: Ivar, Pit, Michael, Kurt, Bjarne 

1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
Ingen bemærkninger 

2. Køb af område - status 
Intet nyt 

3. Møde med Kommunen Gennembrud/samarbejdsaftale 
Der skal afholdes møde med kommunen i forhold til ny lokalplan, herunder anbringelse af bålhus. 
Deltagere Pit, Michael og Ivar. 

4. Møde med Malene og Jesper 
Sølvfadet lukkes og inddrages til kiosken sammen med sejlerstuen. Malene og Jesper laver en 
plan over, hvordan det skal indrettes. Rummet hvor ismaskinen tidligere stod, inddrages til depot 
for kiosken. Malene og Jesper står for rengøringen af det ”røde hus”. 

5. Telefonliste ALARM 
Michael opretter telefonliste over bestyrelsen. Gert Mikkelsen kommer måske også på listen. 

6. Referat af møde i Glyngøre (Bjarne og Niels) 
Forholder os afventende. 

7. Tegning af fiske/havnehus (Steen Folmer) 
Steen Folmer har lavet forslag til tegninger over det næste havnehus. 
Der skal søges om byggetilladelse hos kommunen. 
Hvis det røde hus bliver havnens, skal der ikke indrettes udekøkken og udstilling i de nye huse. 
Et hus skal indrettes til toiletbygning. 
Det skal besluttes, hvor toiletbygningen skal være, p.g.a. kloakeringen. 

8. Sti om lagunen 
Der er kommet et tilbud fra K.E. Andersen på 210.000 kr. plus moms for en sti rundt om lagunen. 
Der er søgt om penge til projektet. Der skal laves 10 pladser med bænke på stien. 

9. Vinterturnus (Bjarne) 
Indtil videre ikke behov for en turnus, da flere medlemmer jævnligt kommer på havnen i 
vinterperioden. Forslaget tages op på generalforsamlingen efter jul. 

10. Affaldsplan (Bjarne) 
Er sendt til høring hos Dansk Sejlunion og skal endvidere sendes til Miljøministeriet. 

11. Fiske/havnehus-byggeri 
Husene bygges i samme stil som de andre. Byggeriet påbegyndes, når vi har byggetilladelsen. 

12. Badebro 
Tages op så hurtigt som muligt. 

13. Nordbro? 
Broen langs nordmolen laves senere. Broen langs sydmolen forlænges først (i foråret). 

14. Evt. 



Referent: Mette Lynggaard og Bjarne Toft


