Bestyrelsesmøde mandag den 21. november 2016, Havnekontoret:
Til stede: Gert Friis (GF), Pernille Juul-Rasmussen (PJR), Hans Henrik Rolskov (HHR), Allan
Petersen (AP), Kem Kaas (KK), Lene Holm (LH)
Afbud: Johnny Vallentin (JV), Palle Lemminger udtrådt af JSK bestyrelse
1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.
Dagsorden og referat godkendt.
Redningsbåd: havnen er positiv, JSK arbejder videre med planen.
5-års gennemgang: 47 pæle bliver lavet, 575.000,- i samarbejde med MTH.
Læskærme: 77500,- + moms for 5 stk læskærme til grillpladser.
Julebelysning: KK og PJR køber lysnet. Ca 3500,- kr.
Bredbåndspulje: Ny runde i 2017 hvor vi laver samlet plan for hele Havnen, KK.
2. Fastliggere samt gæstesejlere.
Antal ledige pladser: 29 regulære pladser + de 6 bookingpladser.
KK: laver fremstød i Nordtyskland for at få tyske sejlere som fastliggere her. Målrettede
kampagner, omorganisering af vores hjemmeside målrettes tyskere. Offentliggøres
januar/februar 2017. Husk check af hvornår tyskerne betaler havneleje i deres hjemhavne.
Store pladser: KK undersøger hvor vi kan udvide pladser. Ændring til 20m pladser ad hoc.
Ændring til nogle 25 m´s pladser hvor muligt.
Antal gæstesejlere incl. autocampere: 10.383 dd i 2016 heraf 1449 autocampere. I 2015
10.577 gæster, heraf 1320 autocampere.
Hvad gør turistbureauet for Havne-turister? GF, KK, PJR laver fyraftensmøde med
Turistchefen.
Havnepriser 2017:
Havnekort: Automater bygges om til refusion ind på kreditkort i stedet for udbetaling af
kontanter. Depositum fastholdes til 50,- kr.
Havnepriser uændret i 2017
Strøm: Justeres til ca. 2,70 kr pr kWh.

3. Investerings- og vedligeholdelsesplan for de næste f. eks. 5 år.
Investeringsønsker: Vi afventer plan fra Visionsrådet og Kommunen.
Vedligeholdelsesplan: Plan over bassiner og bagland skal laves. Incl. nye tiltag. KK har 3-årig
plan klar pr 01.04.2017. Dykkere bestilt til gennemgang af pæle og anoder. Bent i gang med
gennemgang af bygninger.
To-do-liste: KK sender prioriteret liste rundt incl. priser.
4. Mail-adresser på fastliggere.
Fakturaer sendes på mail. Års-havnemærke kan afhentes på Havnekontoret.
GF opdaterer mailadr-liste.
Forespørgsel fra Havnemuseet om rundsending af Nyhedsbrev: Ønsker vi ikke, men tilbyder
en hjemmeside løsning med henvisning.
5. Højvandssikring – orientering om seneste nyt.
Intet nyt er godt nyt 
6. Hængepartier.
Forsikringer: gennemgået forår 2015 og forår 2016 incl. tilretning mht kran, transport m.m.
Nyt tilbud indhentes fra Tryg forår 2017. Fremover gennemgåes forsikringer årligt hvert
forår.
Tilsanding: Svend har opmålt, MHV deltager ikke i opmåling. Markeringspæle slåes ved
sejlrende.
Anoder/spuns: Skiftet gl. havn 2015. I Østhavn skiftes i vinter samtidig med dykkercheck.
Fastboende: KK afslutter med Max. Fungerer godt og uproblematisk med fastboende.
TS/Træskibe: KK får lavet en aftale inden foråret.
Udendørs udsmykning m.m.: Messeudstyr bliver stående. Oversigtskort - vi mangler pris,
KK følger op. Udendørsprojektor: kørt siden i sommer på land.
Lejekontrakter: OK.
Maile: OK.
Vedligehold: OK
Julebelysning: OK
Højvandssikring: Afventer

7. Eventuelt.
JV forespørger på lys på Havnen om vinteren. KK sender priser rundt.
GF forespørger om tilskud til Sankt Hans sammen med
Borgerforeningen/Handelsstandsforeningen. Positiv.
Inspirationstur: Fåborg. Se på sammenhæng mellem by og havn. 25.-26. Marts 2017
alternativt 1.-2. April 2017.
JHM har 120 års jubilæum i år. Og altså 125 års jubilæum om 5 år – altså 2021.
Skal vi arbjede skulle på et eller andet anlæg? I relation til Visionsrådets tanke om en strandog havnepromenade der bl.a. går fra JSK klubhus og langs kajen – og dermed over beddingen
kun det f.eks. være en eller anden spændende bro. Som skal planlægges incl. finansiering i
meget, meget god tid inden 2021.
Og i øvrigt et eller andet arrangement for at fejre 125 års jubilæum.
Forespørgsel fra Pølsevognen om forlængelse af lejekontrakt, ingen endeligt svar p.t.
Idéer til Vild-med-vand ikke-maritime aktiviteter: Veteranbiler, Brand & Redning,
Havnerundfart. Låne lille-Hjarnø færge?. Dykkerklubben. Gode idéer modtages med tak fra
alle bestyrelsesmedlemmer
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