
Referat fra bestyrelsesmøde i Nyord Havn 
Tidspunkt.: Søndag den 7. juni 2020 klokken 10.00 – 12.00 

Sted.: Toms skur 

Deltagere: Tom Hansen (formand), Steen Jørgensen (Kasserer), Kenneth Lau Rentius (referent), 

Per Werge, Nils Kristensen (fraværende uden afbud). 

Dagsorden.: 

1. Godkendelse af mødereferat. 
2. Siden sidst v/ formanden.  
3. Orientering og regnskab v/ kasserne. 
4. Sommeren 2020 + tilskud til renoveringsarbejde. 
5. Sager fra den øvrige bestyrelse. 
6. Evt. 

 
Ad 1) Godkendelse af mødereferat 
Referatet fra den 26. januar 2020 blev godkendt uden bemærkninger 
 
Ad 2) Siden sidst ved formanden 
Tom mener ikke det giver mening at holde generalforsamling i år og da det tidligst kan blive til 

september 2020, hvorfor det kan udsættes til næste år. Skulle der opstå noget specielt kan der 

altid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at droppe 

generalforsamlingen i 2020. 

Tom mente at det er sidste gang vi gennemfører montering af både/badebroen som den er i dag. 

Det er ganske problematisk og den skal håndteres som en rigtig installation udført af en 

entreprenør. Det blev besluttet at ansøge Fanefjordfonden om penge til en ny tilkobling af 

både/badebroen så projektet kan gennemføres i løbet af vinteren. 

Der er kommet nyt batteri i hjertestarteren på havnen og der er monteret tænd/sluk-ure på 

lysmasten på havnen. 

Der blev en kort drøftelse af benyttelse af slæbestedet og havnens andre effekter for de der er 

medlemmer af havnen. 

Det blev besluttet, at medlemmer i 2020 jævnfør det gældende takstregulativ, ikke opkræves for 

benyttelse af slæbested og andre af havnens ejendele. Beslutningen er truffet med baggrund i den 

nuværende formulering i takstregulativet paragraf 1 og 2, hvoraf det fremgår, at der alene 

opkræves gebyrer af gæstesejlere for anvendelse af eksempelvis slæbested, havnekran mm. 

Det blev samtidigt besluttet at det bør overvejes om der skal være en beskrivelse i takstregulativet 

for 2021, der tydeliggør at der betales for anvendelse af havnens faciliteter for medlemmer uden 

bådplads. 

For så vidt angår gæstesejlere, så er der brug for at lave en takst for at benytte toiletter og bad 

samt teltplads mm. Det er primært de gæstesejlere, der kommer sejlende i kajak eller tilsvarende. 

Drøftes på næste møde. 
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Ad 3) Orientering og regnskaber ved Kassereren 

Der er ingen ændringer i forhold til Kassererens seneste rapportering. Formanden har indtil dato 

opkrævet 11.000,- kroner i leje fra gæstesejlere. Maj måned gav 2 både mindre end 2019, og 

forventningen er at det bliver et godt år for havnen. 

 

Ad 4) Sommeren 2020 + tilskud til renoveringsarbejde 

Der er indhentet tilbud på ny spunsvæg i hårdttræ og plankeværk i trygimprægneret træ og prisen 

er samlet set godt 500.000,- kroner. Der er brug for at skaffe midler til denne større 

vedligeholdelsesinvestering, der er nødvendig for havnens fortsatte virke i de næste 5-10 år. 

Det tages op igen på næste møde hvor det er undersøgt hvor vi kan søge midler. Per Werge søger 

Fanefjord Sparekasse til landfæstet til både/bade-broen. Der kommer tilbud snarest. 

Kenneth sørger for nogle flere sten og sand der kan løse problemet midlertidigt. 

Ad 5) Sager fra den øvrige bestyrelse 

Intet 

Ad 6) Eventuelt 

Intet 

Mødet sluttede klokken 12.11 

 


