
Nyord Havn  - Referat af bestyrelsesmøde 

Dato/sted: Søndag den 26. januar 2020 kl. 10.00 i Toms fiskerhus. 

Deltagere: Tom Hansen, Steen Jørgensen, Nils Kristensen og Kenneth Lau 

Rentius (referent) – afbud fra Per Werge. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af mødereferat. 

2. Siden sidst v/ formanden.  

3. Orientering og regnskab v/ kasserne. 

4. Dato for generalforsamling. 

5. Sager fra den øvrige bestyrelse. 

6. Evt. 

 

Ad1) Godkendelse af referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. november 2020 blev godkendt uden 

bemærkninger. 

Ad2) Siden sidst ved formand Tom Hansen 

• Det har tidligere været drøftet i bestyrelsen, at vestre mole trænger til 

udbedring. Herudover er havnens medlemmer kommet med flere input 

om udvikling af Nyord Havn. Bestyrelsen drøftede disse input og det 

blev besluttet, at fokus skulle være udbedring af vestre mole. 

Bestyrelsen igangsætter derfor udarbejdelse af ansøgning til 

fondsmidler til finansiering af vester mole og der indhentes tilbud fra 

minimum 2 leverandører. Formanden er ansvarlig for indhentning af 

tilbud og Per Werge aftaler den videre ansøgningsproces med Per 

Werge. 

• Belysningen på havnen blev drøftet og det blev besluttet at der 

opsættes en automatisk tænding af havnebelysningen. Dette gøre 

færdslen mere sikker på havnens område ligesom det ønskes at 

reducere unødigt strømforbrug. Da der i forvejen er brug for elektriker til 

gennemgang af nogle defekte forbindelser på havnen i gangsætter Tom 

Hansen etablering af automatisk tænding ved toiletterne. 

• Den årlige havnedag med vedligeholdelse er fastsat til lørdag den 9. 

maj 2020 kl. 09.30, hvilket er annonceret på hjemmesidens kalender. 
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Ad3) Orientering og regnskab fra Kassereren 

• Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Steen. Det blev noteret at 

de ekstraordinære indtægter på diverse indtægtssiden kommer fra 

forsikringsrefusion, der igen hænger sammen med de ekstraordinære 

udgifter på rep/vedligehold havneanlæg. 

• Bestyrelsen godkendte på baggrund af gennemgangen det reviderede 

regnskab for 2019. 

• Af regnskabet fremgår bestyrelsesmedlem Kenneth Hansen som 

underskriver. Dette rettes til bestyrelsesmedlem Kenneth Lau Rentius. 

Ad4) Fastlæggelse af dato for generalforsamlingen 2020 

• Generalforsamlingen fastlægges til fredag den 27. marts 2020 kl. 19.00 

i Nyord Forsamlingshus og er aftalt med Bente Stolt fra 

Forsamlingshuset ligesom det er opdateret på hjemmesiden. 

Ad5) Sager fra den øvrige bestyrelse 

• Der var kommet en henvendelsen fra Forening Nyord via Kenneth Lau 

Rentius til bestyrelsen i Nyord Havn om at øens vinterbadere ønsker en 

medfinansiering af ny stige i havnebassinet. 

Det blev drøftet og Nyord Havns bestyrelse besluttede at bidrage med 

et tilskud på 1/3-del, dog maksimalt kr. 1.000,-. Det sker dog under 

forudsætning af at både Forening Nyord og brugerne selv bidrager med 

hver en 1/3-del. Havnens bestyrelse forudsætter herudover følgende: 

o Stigens opsætning og placering sker efter Havneformandens 

anvisninger. Placering blev fastlagt ved bestyrelsens besigtigelse 

af mulighederne efter bestyrelsesmødet. 

o Stigen opsættes alene i den periode hvor bådebroen ligger i 

vinterhi i havnen og nedtages så snart bådebroen lægges udenfor 

havnen i sommerperioden 

o De primære brugere udpeger en kontaktperson, der overfor 

havnen er ansvarlig for etablering, op og nedtagning. 

 

• Det blev drøftet, at Nyord Havn mister kunder fordi der er løse hunde på 

havnepladsen gennem hele sommerperioden, ligesom der har været 

klager over at hundene sidder og tigger når de sejlende gæster griller 

eller spiser mad ombord. Formanden tager det endnu en gang med til 

generalforsamlingen. 



Nyord Havn  - Referat af bestyrelsesmøde 

Ad6) Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger eller input til punktet. 

 

Mødet sluttede kl. 12.30 med en besigtigelse af havnepladsen, 

belysning samt beslutning om placering af badestige. 

 


