
Referat af havneudvalgsmøde tirsdag d. 26 januar

Til stede: FS, JT, OJ, KR, HR

1. Siden sidst

Der er ca. 20 ledige havnepladser og ca. 20 nye ansøgere til havneplads. Bådpladser og 
bådstørrelser hos ansøgerne matcher ikke – kan betyde pladsflytninger, der forhåbentlig kan 
ske frivilligt. Desuden er der ca. 25 bådejere, der ønsker en anden plads.

Der er ved årsskiftet knækket en fortøjningspæl i rækken øst/øst.

Lejeaftale mellem Kalundborg Kommune og sejlklubben vedr. dele af Gisseløre havneanlæg er 
genforhandlet. Ingen ændringer.

2. Beddingsvogn

Tegninger og beregninger til ny beddingsvogn fremlagt af KR. Forslaget blev vedtaget. Pris 
kr.100.000

Samtidig ændres den gamle beddingsvogn, således at de øverste langsgående vanger 
forlænges med henblik på at flytte tyngdepunktet lidt frem i vognen.

FS foreslog mulighed for en ekstra tværbjælke på bundrammen af hensyn til langkølede både.

KR og FS ser på dette.

3. Budget 2016

Der afsættes i budget 2016 til ny beddingsvogn og div. reparationer kr. 300.000

4. Hvad gør vi ved de glatte træbroer?

HR har set på muligheder. Der forsøges indhentet vareprøver inden endelig stillingtagen.

5. Klubregnskab/havneregnskab 

Udvalget ønsker, at det af regnskabet tydeligere fremgår, hvilke midler der henhører til 
havnen, og hvilke midler der henhører til den øvrige del af sejlklubben.

HR retter henvendelse til sejlklubbens bestyrelse om dette, samt om at bestyrelsen udarbejder 
retningslinjer for anvendelse af klubbens midler.

6. Fastsættelse af takster for seniorers brug af jolleplads

For henlæggelse af joller betales pr. år kr. 1200

For henlæggelse af småfartøjer i stativ betales pr. år kr. 400



7. Fastsættelse af takster for ikke-medlemmers brug af klubfaciliteter

Brug af ophalervogn/bedding: kr. 500

Brug af mastekran: kr. 200

Jolleslippet må kun bruges af medlemmer. 

8. Evt.

Beretning til generalforsamling udsendes til godkendelse i udvalget.

Henriette Jensen spørges, om hun vil indgå i havneudvalget.

HR kontakter Anders Christiansen om mulighed for energitilskud i forbindelse med nye 
vinduer.

Hans Ole Rathje


