
Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 5. september 2022, kl. 18.00 

 

Referat 
 

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd. 

2. Valg af referent. 

KL er valgt 

3. Konstatering af fremmøde.  

Alle er mødt inkl. Ny havnefoged assistent Frank Pedersen (FP) 

4. Referat, Bestyrelsesmødet 13. juni 2022. 

Godkendt 

5. Gensidig præsentation af Bestyrelsesmedlemmer. 

6. Ny havneassistent, Frank, startet 1. september, velkomst. 

7. Sommerens forløb, overordnet, gæstesejlere, autocampere m.v. 

Gennemgået af CS og KS 

8. Forhyret hjælp til forefaldende arbejde over sommeren, forløb. 

Det er gået godt henover sommeren. 

9. Andelshaveres frivillige hjælp til plæneklipning og pæleramning. 

Det har været en stor hjælp til de andelshavere som har givet en hånd henover sommeren. 

10. Status på renoveringsprocessen af bedding. 

Arbejdet er tilendebragt, og det er lavet færdigt inden for det aftalte, og entreprenøren har 

holdt de indgåede aftaler. 

11. Trafikstyrelsen, forslag til nyt Ordensreglement. 

Dette er gennemgået, og ændringer sendes til endelig godkendelse. 

12. Trappen på skrænten, fremtid? 

Der arbejdes på en løsning. Ud fra flere forskellige løsningsmodeller. 

13. Havnens kloaksystem, status. Det er besluttet at Kim og Frank lægger nyt drænrør til 

havnebassinet vinter 2022/2023. dette for at undgå at skære i den nye asfalt. 

14. Ønske om mobilt træhus med brødudsalg m.v. 

Der sendes et afslag. 

15. Cafe Bering, salg? ikke salg? ønsker om yderligere udvidelser? 

Der ere ikke noget nyt i denne sag. 

16. Løbende kontakt mellem Kim og NA. 

Dette fungerer efter forventningen. 

17. NA’s betaling for containerleje? 

Dette kører som aftalt. 

18. Status, Kronprins Frederiks Bro, reparation og lukketider. 

Der er afholdt nogle møder, som belyser arbejdets omfang. 

19. Indkøb af ny plæneklipper. 

Den er ankommet, og fungerer efter hensigten. 

20. Veteranbiltræf på plænen, søndage. 

Vi har budt dem velkommen på havnen. 

21. Beredskabsgruppen, mødeplan? 

Der indkaldes til efterårsmøde. 

22. Status, andelshavers gentagne overtrædelse af Havnereglementet. 

Der har ikke været yderligere udfordringer 

23. Aftale mellem JS og Havnen. 



Intet nyt 

 

24. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v. 

Gennemgået ved CS 

25. Elafgifter, budgetkonsekvens og fremtidige prisændringer? 

Der arbejdes på forskellige løsninger. 

26. Eventuelt. 

Udfordringer med tank anlægget, søges løst. Der er udfordringer med både som ikke 

fortøjet korrekt, disse kontaktes. 

27. Politiske drøftelser i Bestyrelsen. 

28. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. 

 

    Havnefoged, Havnefogedassistent og administrationschef deltager i punkt 1 til 26. 

 

Referant 

 

Knud Lyngsie 

 

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A 


